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Trzy konkursowe projekty założeń do Ustawy 2.0. w zakresie dotyczącym współpracy uczelni
z otoczeniem społeczno-gospodarczym stały się przedmiotem gruntownej analizy i dyskusji podczas III
Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Łodzi w kwietniu 2017 roku. Dostrzegając liczne błędy oraz
pominięcie wielu istotnych aspektów oraz odpowiadając na deklarację otwartości Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na opinie różnych środowisk, PACTT sformował zespół roboczy, który
opracował rekomendacje środowiska akademickich centrów transferu technologii.
Według deklarowanej strategii MNiSW, jednym z celów reformy jest budowanie pomostu między
nauką i biznesem. Taką właśnie misję realizują centra transferu technologii zrzeszone w PACTT.
Nasze środowisko opowiada się jednoznacznie za daleko idącą deregulacją przepisów dotyczących
funkcjonowania uczelni oraz za poszerzeniem ich autonomii. Nie ulega wątpliwości, iż biurokracja oraz
pewna zachowawczość uczelni, wynikające z obecnego stanu prawnego, mają negatywny wpływ na
intensywność współpracy z gospodarką.
Jednocześnie jednak, deregulacji musi towarzyszyć mądra regulacja. Opisanie na poziomie nowej
ustawy ogólnych zasad i ram tej współpracy jest niezbędne, aby zapewnić, iż tzw. trzecia misja uczelni,
będzie traktowana na równi lub w zbliżonym stopniu co prowadzenie badań oraz dydaktyka.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu rekomendacje zostały podzielone na 5 części tematycznych:
 organizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na uczelni
 współpraca i wsparcie ze strony podmiotów spoza uczelni
 rola i status centrów transferu technologii
 prawa do wyników badań naukowych
 komercjalizacja pośrednia
Każda z nich zawiera propozycje kwestii wymagających zdaniem PACTT uregulowania na poziomie
ustawy, jak również zagadnień, które mogą zostać uwzględnione w aktach niższego rzędu lub
wprowadzone poprzez programy ministerstwa lub odpowiednich agencji.
To, celowo krótkie opracowanie, może stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad przeniesieniem
spisanych w nim hasłowo rekomendacji, do tworzonego w ministerstwie projektu ustawy. Jesteśmy
gotowi do takiej współpracy i przekonani, że doświadczenie członków PACTT, wiedza i kontakty
z sieciami transferu technologii z całej Europy, mogą przyczynić się do stworzenia spójnego,
efektywnego systemu transferu wiedzy w Polsce.

3

I. Przepisy dotyczące organizacji współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym na uczelni w ustawie 2.0.
I.1.

Propozycje PACTT dotyczące przepisów ustawy 2.0.

a) poszerzenie wdrożeniowej ścieżki awansu naukowego
Obecnie wielu naukowców nie podejmuje współpracy z przemysłem, gdyż ścieżka ta nie
pozwala na osiągnięcie awansu zawodowego na uczelni. Sukcesy pracowników uczelni
prowadzących prace badawczo-rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacyjnym
powinny być oceniane według odrębnych kryteriów uwzględniających m.in. liczbę i wartość
opracowanych projektów o charakterze wdrożeniowym, liczbę podpisanych umów
licencyjnych dotyczących praw własności intelektualnej, wartość sprzedanych praw własności
intelektualnej, przychody uczelni z działalności spółek spin-off, liczbę przyznanych patentów,
zaangażowanie pracowników w działalność organizacyjną i dydaktyczną podnoszącą wiedzę
i umiejętności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych w zakresie działalności
B+R i współpracy z przemysłem.
Pozytywnie oceniamy zmiany wprowadzone przez MNiSW związane z wprowadzeniem
doktoratów wdrożeniowych oraz możliwości uzyskiwania uprawnień równoważnych
z uprawnieniami doktora habilitowanego przez osoby posiadające doktora na podstawie
doświadczeń w działalności badawczo-rozwojowej oraz osiągnieć w pracach wdrożeniowych.
W celu zwiększenia jakości kadry naukowej postulujemy, aby możliwość nadawania
uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego miały podobnie jak przy
doktoratach wdrożeniowych jednostki o statusie A i A+.
Postulujemy, aby ocena tego dorobku była dokonywana zgodnie ze standardami przyjętymi
dla nadawania stopni naukowych na uczelni, jednak z wyłączeniem konieczności uzyskiwania
recenzji, ponieważ jej przygotowanie dla wdrożenia wydaje się problematyczne i brak
standardów w tym zakresie. Proponujemy ponadto wprowadzenie możliwości udziału w
pracach komisji dokonującej oceny dorobku naukowego specjalistów ds. transferu technologii
(brokerów) oraz praktyków z sektora gospodarczego. Mogliby oni w znacznym stopniu pomóc
członkom komisji w ocenie potencjału i efektów wdrożenia.
Postulujemy, aby pracownicy realizujący wdrożeniową ścieżkę mogli skorzystać ze znaczącego
zmniejszenia pensum dydaktycznego w stosunku do aktualnego wymiaru dydaktyki
pracowników naukowo-dydaktycznych oraz z możliwości całkowitego zwolnienia z dydaktyki
w okresach intensywnej pracy w ramach projektów o szczególnie wysokim znaczeniu dla
uczelni (na mocy decyzji rektora).
b) elastyczne zasady premiowania za wdrożenia
Proponujemy pozostawienie rektorowi uczelni autonomii w kształtowaniu pensum
dydaktycznego i premiowaniu pracowników za wdrożenia.
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c) ograniczenie roli senatu i rad wydziałów w kwestiach dotyczących współpracy
z otoczeniem gospodarczym
Zgadzamy się z opinią KRASP, iż „ustawa nie powinna regulować kwestii współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sposób kazuistyczny i wyczerpujący. Wskazane
jest pozostawienie dużej swobody uczelniom, które wpisałyby założenia współpracy ze
środowiskiem zewnętrznym w statut.”1 Decyzje dotyczące współpracy z otoczeniem
gospodarczym powinny być podejmowane na szczeblu rektorskim, z ograniczeniem roli
senatu. Większa autonomia rektora pozwoli odbiurokratyzować i usprawnić ten proces oraz
ułatwi delegowanie części z tych obowiązków i uprawnień na dyrektora centrum transferu
technologii.

I.2. Propozycje dotyczące innych ustaw – kwestie o istotnym znaczeniu dla uczelni
medycznych
a) Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Uczelnia medyczna może komercjalizować wiedzę poprzez działalność leczniczą. Tymczasem
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej par. 6, pkt 6-7 zawiera
postanowienie zgodnie z którym „Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot
leczniczy w formie spółki kapitałowej”, ale „w spółce kapitałowej określonej w ust. 6
wykonującej działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna
udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż
51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami
medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa”.
Działalność lecznicza, zakładająca komercjalizację wyników badań naukowych i prac
rozwojowych uczelni, prowadzona we współpracy z inwestorami prywatnymi, nawet przy
większościowym pakiecie udziałów/akcji uczelni, może przyczynić się do lepszego
wykorzystania potencjału naukowców, dając pacjentom możliwość dostępu do najnowszych
rozwiązań (które nie mogą być tak szybko wdrażane ze względu na wysokie koszty).
Żaden inny rodzaj działalności gospodarczej nie ma takich obostrzeń, więc powyższe
ustawowe zapisy bezpośrednio dyskryminują uczelnie medyczne. Jest to tym bardziej
nieuzasadnione, że instytutów badawczych ww. ograniczenie nie dotyczy.
b) Przepisy ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo Farmaceutyczne
Proponujemy dopuszczenie możliwości prowadzenia przez uczelnie klinicznych badań
komercyjnych. Obecne postanowienia ustawy Prawo Farmaceutyczne w rozdziale 2a art. 37ia
pkt 1 ograniczają możliwość prowadzenia badań klinicznych przez uczelnie do badań
klinicznych o charakterze niekomercyjnym, a jednocześnie „dane uzyskane w trakcie badania
1

Woźnicki, J. red. (2017). Raport nr 1: Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0
[pdf], Warszawa: KRASP – FRP. Dostępny na: www.krasp.org.pl, www.frp.org.pl.
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klinicznego niekomercyjnego nie mogą być wykorzystane w celu uzyskania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego” (pkt 2). Wprowadzenie proponowanej zmiany
zwiększy możliwość komercjalizacji wyników badań prowadzonych w uczelniach.

I.3. Propozycja rozwiązań pozaustawowych
a) Stabilny system finansowania prac przedwdrożeniowych o wysokim potencjale
komercjalizacyjnym
Postulujemy powołanie, na wzór rozwiązań zachodnich (np. University of Liege), stałego
programu zapewniającego finansowanie projektów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym
do faz proof of principle i proof of concept. Na dużą wagę dofinansowania takiego rodzaju
zwraca obecnie uwagę wiele instytucji na czele z Komisją Europejską i komitetem narodowych
porozumień centrów transferu technologii (NAAC), działającym przy stowarzyszeniu ASTPProton, w którym aktywnie działa PACTT. Projekty w ramach tego programu byłyby
realizowane w zależności od przyjętego na danej uczelni modelu przez Centra Transferu
technologii oraz/lub spółki celowe. Jednostki te wskazywałyby projekty do wsparcia. Środki na
realizację programu mogłyby pochodzić z dodatkowej kwoty dla uczelni z puli wyodrębnionej
w ramach ogólnej kwoty na badania, NCBiR, funduszy inwestycyjnych, banków lub innych
sponsorów lub jako odrębny program MNiSW. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia
z realizacji podobnych badań w ramach prowadzonych przez nas projektów „Inkubator
Innowacyjności+”, pozwolą wypracować optymalną formę dla tego rodzaju wsparcia.
b) Wprowadzenie mechanizmów promujących zamawianie przez spółki z udziałem skarbu
państwa innowacyjnych rozwiązań w uczelniach
Postulujemy wprowadzenie przepisów promujących dokonywanie przez spółki z udziałem
skarbu państwa innowacyjnych rozwiązań w pierwszej kolejności w uczelniach oraz stworzenie
odpowiedniego systemu zachęt dla ww. przedsiębiorców.
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II. Przepisy dotyczące współpracy i wsparcia ze strony podmiotów spoza
uczelni w ustawie 2.0.
II.1.

Propozycje PACTT dotyczące przepisów ustawy 2.0.

a) współfinansowanie uczelni, a w szczególności działań związanych ze współpracą
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przez jednostki samorządu terytorialnego
Uznajemy za słuszną propozycję sformułowaną przez zespół SWPS w projekcie założeń do
Ustawy 2.0. dotyczącą wprowadzenia mechanizmów umożliwiających współfinansowanie
działalności uczelni publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie
działania w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym powinny
być priorytetem finansowego wsparcia władz miast i województw, ponieważ efekty
działalności innowacyjnej uczelni wywierają największy wpływ właśnie na poziomie lokalnym
i regionalnym.
b) skład konwentu / rady powierniczej uczelni
W postanowieniach ustawy, dotyczących konwentu / rady powierniczej uczelni publicznej,
powinien zostać wskazany sugerowany skład tych organów, uwzględniający w szczególności
udział przedstawicieli „samorządu terytorialnego i otoczenia społeczno-gospodarczego
uczelni, w tym oddziałów ogólnopolskich organizacji pracodawców, klastrów gospodarczych,
zwłaszcza krajowych klastrów kluczowych i wojewódzkich sejmików gospodarczych lub innych
form organizacyjnych zrzeszających organizacje gospodarcze z danego województwa.”
W przypadku, gdy z daną uczelnią publiczną może współpracować wiele organizacji
podobnego rodzaju, mogą one w zawartym z uczelnią porozumieniu wyznaczyć wspólnego
reprezentanta w organie uczelni.
c) udział przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego w konwencie / radzie
powierniczej
W postanowieniach ustawy dotyczących konwentu / rady powierniczej uczelni publicznej,
powinna znaleźć się rekomendacja, aby jednostki samorządu terytorialnego współfinansujące
działalność uczelni publicznej miały prawo delegowania swojego przedstawiciela do tych
organów. W przypadku gdy z daną uczelnią może współpracować wiele jednostek samorządu
terytorialnego, mogą one w zawartym z uczelnią porozumieniu wyznaczyć wspólnego
reprezentanta w organie uczelni.
II.2.

Propozycje PACTT dotyczące innych ustaw

a)
W Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy
wprowadzić postanowienie, że w agencjach i spółkach pełniących zadania Instytucji
pośredniczącej w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy jedno miejsce w radzie nadzorczej obejmuje
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przedstawiciel uczelni publicznej mającej siedzibę na terenie objętym działaniem danej
instytucji pośredniczącej. W przypadku gdy z daną instytucją pośredniczącą może
współpracować wiele uczelni z danego województwa, mogą one w zawartym z instytucją
pośredniczącą porozumieniu wyznaczyć wspólnego reprezentanta w organie danej instytucji
pośredniczącej.
b)
W Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy
wprowadzić postanowienie, że spółki komunalne oraz instytucje prywatne korzystające
z publicznych środków – np. dotacji, działające na rzecz innowacyjności, w tym instytucje
finansowe oraz instytucje zapewniające infrastrukturę (na przykład parki przemysłowe, parki
technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) z punktu widzenia reprezentacji uczelni
w radzie nadzorczej są traktowane jak instytucje pośredniczące.
c)
W Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Ustawie z dnia 30
maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach należy wprowadzić postanowienie, że organizacja może przyjmować jako
członków zwyczajnych lub wspierających uczelnie publiczne bądź ich reprezentantów, a jeżeli
organizacja zrzesza co najmniej 50 przedsiębiorców lub ich reprezentantów z terenu jednego
województwa i statutowo działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, to przyjmuje na członka
zwyczajnego lub wspierającego publiczną uczelnię wyższą z terenu danego województwa bez
obciążania jej ewentualnymi kosztami wpisowego i składek, a upoważniony przedstawiciel tej
uczelni jest członkiem organów zarządzających lub doradczych danej organizacji. W przypadku
gdy z daną organizacją może współpracować wiele uczelni z danego województwa, mogą one
w zawartym z organizacją porozumieniu wyznaczyć wspólnego reprezentanta w organie danej
organizacji.

d)
W przepisach o „Doktoratach wdrożeniowych” /Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu
wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach
programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873),/ należy dopisać zasadę, że pracownicy
i członkowie organów statutowych organizacji pracodawców, klastrów i innych instytucji
otoczenia biznesu mają prawo do realizacji doktoratów wdrożeniowych związanych z ich pracą
na rzecz danej organizacji (w szczególności doktoraty ekonomiczne, prawne, z zakresu
zarządzania, ale także związane z wdrażaniem innowacji w zrzeszonych w danej organizacji
przedsiębiorstwach, kiedy pracownik lub członek organu IOB pomaga wdrażać innowację).
Jeżeli praca w organie statutowym jest społeczna, od członka organu realizującego doktorat
wdrożeniowy nie należy wymagać zatrudnienia przez daną organizację, ani przez firmę
wdrażającą innowację.
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e)
W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016
w sprawie przyznawania kategorii naukowej (odpowiednio w przepisach dla kolejnych lat)
należy określić, że uczestnictwo pracownika naukowego jako formalnego reprezentanta
uczelni/jednostki naukowej w organie instytucji otoczenia biznesu (np. zarządzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej) lub w organach doradczych administracji (np. Komitet
Monitorujący RPO w Urzędzie Marszałkowskim, grupa robocza ds. Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju) powinno być uwzględniane przy obliczaniu dorobku
naukowego pracowników oraz przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych na równi
z wysoko punktowanymi publikacjami (np. ..... punktów za 1 rok uczestnictwa w organie).
II.3. Propozycje pozaustawowe
a)
uczelnie publiczne powinny zostać zobowiązane do współpracy z organizacjami
pracodawców działającymi na ich terenie, zwłaszcza z organizacjami ogólnopolskimi,
mającymi swoje oddziały lub organizacje zrzeszone w regionach (np. Pracodawcy
Rzeczpospolitej Polskiej, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza,
Business Centre Club). Rektor powinien wyznaczyć swojego pełnomocnika do roboczych
kontaktów z daną organizacją pracodawców; w uczelniach posiadających Centrum Transferu
Technologii mógłby być to dyrektor CTT.
b)
uczelnie publiczne powinny być zachęcane do aktywnego uczestnictwa (np. jako
członek wspierający) w klastrach gospodarczych, których siedziby znajdują się na ich terenie
(nawet mniejszych niż 50 członków, co przewidziane jest w propozycji ustawowej powyżej),
zwłaszcza w krajowych klastrach kluczowych, zgodnych ze specyfiką badań prowadzonych w
danej uczelni.
c)
jeżeli w danym województwie działa wojewódzki sejmik gospodarczy (np. kujawskopomorskie, wielkopolskie, lubuskie) lub inna forma organizacyjna zrzeszająca organizacje
gospodarcze z danego województwa, uczelnie z danego województwa powinny podpisać
wspólne porozumienie o współpracy z danym wojewódzkim sejmikiem gospodarczym
i wyznaczyć wspólnego przedstawiciela, który (co wynikałoby z tego porozumienia) byłby
stałym uczestnikiem obrad sejmiku gospodarczego, bez prawa głosu, reprezentującym
środowiska naukowe i przekazującym opinie organizacji gospodarczych zrzeszonych w sejmiku
wszystkim uczelniom.
d)
uczestnictwo
pracownika
naukowego
jako
formalnego
reprezentanta
uczelni/jednostki naukowej w organie instytucji otoczenia biznesu (np. zarządzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej) lub w organach doradczych administracji (np. Komitet
Monitorujący RPO w Urzędzie Marszałkowskim, grupa robocza ds. Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju) powinno być podstawą do obniżenia obowiązkowej
ilości godzin dydaktycznych przy nie zmniejszonym wynagrodzeniu i powinno być
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uwzględniane przy ocenie dorobku pracowników na równi z wysoko punktowanymi
publikacjami (np. .... punktów za 1 rok uczestnictwa w organie).
e)
MNiSW powinno wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz wykorzystania przez uczelnie
potencjału współpracy z absolwentami (tak jak ma to miejsce w szczególności w krajach
anglosaskich). Uczelnie w ramach badania losów absolwentów powinny wyodrębnić
absolwentów działających w gospodarce, w szczególności prowadzących własne
przedsiębiorstwa i zatrudniających pracowników lub pracujących na wyższych i średnich
stanowiskach kierowniczych w gospodarce. Być może po odpowiednim dostosowaniu, cel ten
mógłby na poziomie ogólnopolskim pełnić system ELA. Dla tej grupy należy regularnie
organizować biznesowe forum absolwentów, na którym przedstawiane będą oferty uczelni
w zakresie komercjalizacji.
f)
w odniesieniu do uczelni prowadzących badania na kierunkach społecznych
i humanistycznych, artystycznych oraz medycznych tak samo jak instytucje otoczenia biznesu
należy traktować instytucje otoczenia społecznego (np. lokalne grupy działania, inne
organizacje społeczne, stowarzyszenia kulturalne, instytucje kultury, szpitale itp.).
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III. Przepisy dotyczące roli i statusu centrów transferu technologii w ustawie
2.0.
III.1.

Propozycje PACTT dotyczące przepisów ustawy

a) ograniczona regulacja w zakresie statusu CTT
Proponujemy ograniczoną regulację ustawową w zakresie statusu centrum transferu
technologii w przykładowym brzmieniu:
1. W celu identyfikacji, ochrony i komercjalizacji wiedzy, wyników prac naukowych,
badawczych i eksperckich a także ochrony własności intelektualnej uczelnia tworzy
centrum transferu technologii.
2. Centrum transferu technologii utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej działa
na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni lub rektora.
3. Dyrektora centrum transferu technologii zatrudnia rektor.
4. W celu wspierania procesów komercjalizacji uczelnia może powołać spółkę celową.
b) zwolnienie przychodów z komercjalizacji z dyscypliny finansów publicznych
Wnioskujemy o wyłączenie dochodów uczelni z komercjalizacji bezpośredniej oraz pośredniej
z dyscypliny finansów publicznych. Środki te stałyby się wolnymi środkami uczelni, co
ułatwiłoby ich dalsze inwestowanie (w tym np. tworzenie własnych funduszy zalążkowych
uczelni).

III.2.

Uzasadnienie propozycji PACTT

Jako rolę, misję i zadania CTT uznajemy:
a) wdrażanie polityki ochrony i zarządzania własnością intelektualną uczelni, w tym m.in.:
 działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony IPR
 przyjmowanie zgłoszeń dot. wynalazków, innowacji itp. (w przypadku części centrów
transferu technologii)
 podejmowanie wszelkich decyzji dot. składania lub nie zgłoszenia patentowego
 podejmowanie decyzji w przedmiocie ochrony lub korzystania ze znaków
towarowych/graficznych powstających w związku z produktami czy usługami powstałymi
bądź świadczonymi w uczelni
b) podejmowanie wszelkich decyzji i działań związanych z komercjalizacją, w tym m.in.:
 identyfikacja i ewaluacja prowadzonych prac B+R oraz ich wyników w kontekście
potencjału komercjalizacyjnego
 uświadomienie naukowcom korzyści naukowych i ekonomicznych płynących
z komercjalizacji wyników ich badań
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 audyt/przegląd projektów naukowych realizowanych przez macierzyste ośrodki naukowe
do komercjalizacji i wyszukanie potencjalnych zainteresowanych w środowisku
biznesowym
 prowadzenie wewnętrznej bazy projektów badawczych o potencjale komercjalizacyjnym
(pipeline)
 analiza sposobów monitorowania prac naukowych i projektów badawczych
 koordynacja procesu zawierania umów dot. komercjalizacji, w tym negocjowanie
warunków kontraktów, ustalenie wew. podziału wpływów z opłat licencyjnych,
zapewnienie zabezpieczenia należytych korzyści uczelni oraz twórcom
 prowadzenie proaktywnej polityki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w zakresie upowszechniania i rozwijania działań proinnowacyjnych, transferu technologii
i przedsiębiorczości
 zarządzanie i wsparcie badań zleconych realizowanych w uczelni (w przypadku części
centrów transferu technologii)
c) wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, m.in. poprzez tworzenie akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości, oraz bezpośrednie zaangażowanie w proces kształcenia
studentów.
Dostrzegamy istotną rolę edukacji przedsiębiorczości jako elementu kształcenia studentów
i doktorantów. Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości mają znaczący
wpływ na rozwój przedsiębiorczości i budowania gospodarki opartej na wiedzy2.
Polska jest jednym z krajów, które włączały przedsiębiorczość w krajowe ramy edukacji 3,
jednak nauczenie o przedsiębiorczości jest ciągle pozbawione praktycznych aspektów
i w niezadawalającym stopniu przygotowujące absolwentów do funkcjonowania w otoczeniu
gospodarczym. Potwierdza to badanie Eurobarometr, zgodnie z którym jedynie 30% polskich
respondentów brało udział w zajęciach związanych z rozwojem własnego projektu
biznesowego podczas zajęć w szkołach lub na uniwersytetach. Szeroko pojmowana
przedsiębiorczość nadal jest marginalizowana w procesie kształcenia, zwłaszcza na uczelniach
technicznych i medycznych4.
W proces kształcenia, obok pracowników naukowo-dydaktycznych, mogliby zostać szerzej
włączeni praktycy wywodzący się z centrów transferu technologii.
III.3. Propozycje PACTT dotyczące innych ustaw
W Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
2

Entrepreneurship Education & Culture of Enterprise: Relevance & Policy Issues. The Indian Journal of
Industrial Relations, 48 (2) October, str. 233-246. Paltasingh , 2012
3
Entrepreneurship in Higher Education – the case of Poland. In: M. Dabić, & M., Pietrzykowski (Eds.) Fostering
Education in Entrepreneurship, str. 113-128). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
4
Raport dot. Polski z badania zrealizowanego w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego
i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),str. 1-124.
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W przyszłym systemie finansowania nauki niezbędne i absolutnie konieczne jest utrzymanie
odrębnego finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych.
Obecne regulacje dotyczące 2% dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (art. 18 ust.1
pkt 1 lit. h) oraz ust. 1a i 1b), obowiązujące od stycznia 2017 roku – choć co do zasady słuszne
i potrzebne – to jednak przynoszą w praktyce liczne trudności natury formalnej i
biurokratycznej. Trudności te można streścić w następujących czterech punktach:
 brak jest jasności co do tego, kto jest faktycznym dysponentem tych środków: kierownik
jednostki naukowej, czy dyrektor centrum transferu technologii;
 konieczność przypisywania wydatków ponoszonych przez CTT do konkretnej jednostki
naukowej (wydziału) rodzi problem prawidłowego rozliczania wydatków
ogólnouczelnianych, służących więcej niż jednemu wydziałowi;
 od strony księgowej CTT musi prowadzić odrębne ewidencje wydatków dla każdego
wydziału i dla każdego z nich przygotowywać na koniec roku odrębne sprawozdanie;
 obecne rozwiązanie na wielu uczelniach rodzi realną możliwość, w której na jednym
wydziale (aktywnym w zakresie komercjalizacji) zabraknie środków na komercjalizację, a
jednocześnie na innym wydziale (nieaktywnym) nastąpi obowiązek zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
W nowych rozwiązaniach proponujemy:
a) odejść od przypisywania środków na komercjalizację jednostkom naukowym
(wydziałom) na rzecz finansowania komercjalizacji na poziomie ogólnouczelnianym.
Środki na komercjalizację (obecne 2%) powinny trafiać do uczelni jako całości (a ta kierować
je do centrum transferu technologii), w sposób analogiczny do tego, jaki obecnie jest
stosowany np. dla wydatków ponoszonych na dostęp do informacji naukowej i na
infrastrukturę informatyczną nauki (art.9 pkt 2);
b) zrezygnować z niepotrzebnego ograniczenia działań, na które uczelnie i ich CTT mogą
przeznaczać środki z 2% (obecny art. 18, ust.1, pkt 1, lit.h). Właściwym rozwiązaniem byłoby
ustawowe wskazanie wyłącznie ogólnego przeznaczenia tych środków finansowych,
przykładowo w brzmieniu: „na działania uczelnianych centrów transferu technologii
związane z komercjalizacją wyników badań naukowych”.
Postulujemy ponadto uwzględnienie w zasadach finansowania nauki formuły „złotówka za
złotówkę”, jako dodatkowej formy wsparcia najbardziej aktywnych komercjalizacyjnie uczelni.
Może ona polegać na przyznaniu przez ministra dla uczelni dodatkowych środków
finansowych na cel komercjalizacji, w wysokości równej przychodom z tytułu komercjalizacji
uzyskanym w poprzedzający roku budżetowym. Środki te powinny być przekazywane uczelni,
a nie poszczególnym jednostkom naukowym, w celu ich lepszego rozdystrybuowania według
potrzeb. Pomysł ten był już przedmiotem rozmów środowiska centrów transferu technologii z
przedstawicielami MNiSW. W ograniczonym zakresie znalazł się również w konkursowych
propozycjach założeń do „Ustawy 2.0.”.
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III.4. Propozycje pozaustawowe
Uwzględnienie w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej wynagrodzenia dyrektora Centrum Transferu Technologii oraz
uwzględnienie specyficznego charakteru zawodu brokera technologii
Dotychczasowe Rozporządzania regulują minimalne stawki np. dla dyrektorów wydawnictw,
kustoszy bibliotek itp., nie ujmują natomiast w żadnej z pozycji dyrektorów centrów transferu
technologii, które zgodnie z ustawą nie są kolejnymi działami administracji,
a ogólnouczelnianymi jednostkami uczelni. Uregulowanie tego w rozporządzeniu przyczyni się
nie tylko do uspójnienia ustawy 2.0 i rozporządzenia, ale i do wzrostu świadomości kadry
zarządzającej uczelnią (w odniesieniu do konieczności współpracy z gospodarką i samej
komercjalizacji). Proponujemy ponadto rozważenie uznania jako odrębnego zawodu
i stanowiska w ramach uczelni brokera technologii. Rola pełniona przez brokerów
zatrudnianych w centrach transferu technologii i zakres ich obowiązków znacznie różnią ich
od pracowników administracyjnych uczelni. Uzasadnione wydaje się odrębne określenie ich
warunków pracy – podobnie jak w przypadku rzeczników patentowych i radców prawnych
zatrudnionych w uczelni.
Ponadto uważamy za niezbędne aktywne działanie MNiSW w zakresie wspierania podnoszenia
kompetencji przez pracowników centrów transferu technologii.
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IV. Przepisy dotyczące praw do wyników badań naukowych w ustawie 2.0.
IV.1.

Propozycje PACTT dotyczące przepisów ustawy

Doceniając ideę deregulacji i zwiększenia autonomii uczelni poprzez przeniesienie szeregu
szczegółowych przepisów do aktów wewnętrznych uczelni w nowej ustawie rekomendujemy
pozostawienie jedynie koniecznych naszym zdaniem poniższych postanowień dotyczących
praw do wyników badań:
a) wyrażenie zasady własności praw majątkowych do wyników badań po stronie uczelni,
b) ogólny przepis obligujący uczelnie do zawarcia w wewnętrznych regulacjach zasad
umożliwiających odpłatne nabycie praw lub licencji przez twórców będących
pracownikami naukowymi,
c) określenie w ustawie obowiązku obowiązywania w uczelni regulaminu zarządzania
prawami własności intelektualnej (zawartego w dotychczasowym art. 86c ust. 1 PSW),
jednak z pozostawieniem do decyzji w statucie uczelni formy przyjmowania takiego
regulaminu (jako zarządzenie Rektora lub uchwała Senatu uczelni)
d) utrzymanie w ustawie obowiązku zgłoszeniowego zawartego w dotychczasowym art. 86e
ust. 1 PSW.
Proponujemy, aby poniższe pozostałe uregulowania istotne z punktu widzenia praw do
wyników badań dotychczas regulowane ustawą, pozostawić wewnętrznym przepisom uczelni:
a) poziom procentowego podziału korzyści z komercjalizacji między uczelnią a twórcami oraz
tryb i okres w jakim te korzyści są dzielone (dotychczasowe art. 86f, art. 86g oraz art. 86h
PSW),
b) szczegółowe warunki przeniesienia praw na twórców lub udzielenia im licencji
(dotychczasowy art. 86e ust. 2 PSW),
c) szczegółowe obowiązki uczelni i twórców związane z procesem zgłoszenia wyników
uzyskiwania ochrony oraz komercjalizacją (dotychczasowy art. 86e ust. 5 PSW).
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IV.2.

Uzasadnienie rekomendacji PACTT

a) Rekomendacja utrzymania w nowej ustawie dotychczasowego modelu w zakresie praw
do wyników badań naukowych tj. zasady własności praw majątkowych po stronie uczelni
System instytucjonalnej własności praw do wyników badań naukowych jest powszechnie
stosowany w Europie i na świecie. Zaobserwować można jego przyjmowanie również
w państwach dotąd stosujących tzw. przywilej profesorski.
W Niemczech zmiana modelu na zbliżony do własności po stronie instytucji nastąpiła w 2002
roku. W latach 2001-2009 proces ten nastąpił m.in. w Anglii, Norwegii, Finlandii. Wskazywano
iż jest to element powierzania uczelniom misji efektywnej komercjalizacji5.
Faktyczne dążenie przejmowania praw do wyników przez uczelnię jest widoczne również
w państwach w których wciąż obowiązuje model własności pracownika. We Włoszech tzw.
„przywilej profesorski” został wprowadzony w 2001 r. ustawą Tremonti bis. Już w 2005 r. miała
miejsce reforma tej zmiany polegająca m.in. na tym, iż „przywilej profesorski” obowiązuje
tylko w sytuacji, gdy badania były w całości finansowane przez instytucję zatrudniającą
wynalazcę; w przypadku, gdy badania były finansowane w części przez środki prywatne lub
pochodzące z funduszy rządowych lub międzynarodowej agencji rządowej, prawa własności
intelektualnej należały (i obecnie należą) do uczelni6. Obecnie jedynym państwem
europejskim stosującym w szerokim zakresie zasadę „przywileju profesorskiego” jest Szwecja
(tzw. lärarundantoget).
Obecne rozwiązania stosowane w Polsce są spójne z innymi przepisami, a po zmianach
dokonanych w 2016 roku z inicjatywy PACTT procedury są jasne precyzyjne i chroniące
interesy zarówno uczelni publicznych jak i ich pracowników. Wprowadzenie odmiennej zasady
stanowiłoby modyfikację ugruntowanych w polskim systemie prawnym zasad dotyczących
twórczości pracowniczej, określonych w szczególności w art. 11 ust. 3 ustawy Prawo własności
przemysłowej z którego wynika, że prawa do efektów pracy pracowników nabywa
pracodawca, nie pracownik oraz w analogicznym przepisie Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Ponadto, dane na temat stopnia zainteresowania pracowników naukowych samodzielną
komercjalizacją na zasadach przewidzianych przez art. 86e ust. 2 PSW, pozwalają wysnuć
wniosek, iż wprowadzenie tzw. przywileju profesorskiego zahamowałoby proces wzrostu
liczby patentów zgłaszanych przez polską naukę oraz wzrostu skomercjalizowanych
technologii, który możemy zaobserwować od kilku lat. Spowodowałoby również spadek
pozycji Polski w rankingach innowacyjności, w których liczba patentów oraz transakcji
licencyjnych są jednymi z badanych wskaźników.

5

Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych,
WoltersKluwer, 2016.
6
„Changes to University IPR Regulations in Europe and the Impact on Academic Patenting”, Working Paper Series
No. 15/2010, Universita di Torino
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b) Rekomendacja pozostawienia kwestii postępowania w sytuacji zainteresowania
twórców przejęciem praw do wyników badań do decyzji w wewnętrznych
uregulowaniach uczelni (regulaminie własności intelektualnej), przy zachowaniu
w ustawie ogólnego obowiązku wprowadzenia przez uczelnię trybu odpłatnego
przekazania tych praw (lub udzielenia licencji)
Dostrzegamy wartość i znaczenie zaangażowania twórców oraz rosnącą rolę start-upów
technologicznych w polityce innowacyjnej państwa. Zainteresowany komercjalizacją
i zaangażowany twórca to skarb dla każdego CTT. Już teraz ustawa daje twórcom możliwość
nabycia wyników od uczelni na preferencyjnych warunkach w sytuacji, gdy uczelnia nie widzi
w nich znaczącej wartości komercyjnej (procedura opisana w art. 86e ust. 2 PSW). Istotniejsza
wydaje się jednak druga, częściej spotykana sytuacja, gdy wyniki są atrakcyjne
z punktu widzenia wdrożeniowego i uczelnie podejmują działania na rzecz ich ochrony
i komercjalizacji (poparte tzw. decyzją o komercjalizacji, o której mowa w art. 86e ust. 1 PSW),
a jednocześnie twórcy lub część twórców są zainteresowani utworzeniem spółki w celu
dalszego rozwoju technologii. Z punktu widzenia państwa finansującego badania, których
rezultatem jest dana technologia, przekazanie w takiej sytuacji wszystkich praw indywidulnym
twórcom byłoby niegospodarnością. Rekomendujemy pozostawienie kwestii postępowania
w takich sytuacjach do decyzji w wewnętrznych uregulowaniach uczelni (regulaminie
własności intelektualnej), przy czym uznajemy, iż uczelnie powinny w pewien sposób
premiować takich zaangażowanych w komercjalizację twórców wyników badań. Jedną z
możliwości jest np. przyznawanie ograniczonego czasowo prawa pierwszeństwa nabycia
licencji wyłącznej na korzystanie z wynalazku spółce z większościowym udziałem twórców. Jest
to rozwiązanie już teraz rozważane przez wybrane CTT. Rolą państwa powinno być natomiast
uruchomienie większej liczby łatwo dostępnych programów finansowania, pozwalających
takim spółkom na nabycie licencji od uczelni dalszy rozwój technologii i poszukiwanie
inwestora.
IV.3. Opinia na temat konkursowych projektów założeń do ustawy w zakresie praw do
wyników badań
W zgłoszonych przez trzy wybrane zespoły założeniach do nowej ustawy kwestia praw do
własności wyników badań obecna jest jedynie w kontekście analizy obecnej sytuacji oraz
ogólnych, hasłowych rekomendacji, dotyczących rozważenia powrotu do pomysłu
wprowadzenia modelu tzw. przywileju profesorskiego.
Nie zgadzamy się z uwagami zespołu UAM oraz zespołu Instytutu Allerhanda, według których
obecne procedury dotyczące komercjalizacji są skomplikowane i niejasne, a właściwym
rozwiązaniem jest „dopracowanie reformy prawa własności intelektualnej w oparciu o model
tzw. przywileju profesorskiego”. Pod zmianach wprowadzonych z inicjatywy PACTT Ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia
działalności innowacyjnej, procedury są przejrzyste i nieskomplikowane, choć należy zgodzić
się z ideą ich dalszej deregulacji i pozostawienia części szczegółowych zasad do decyzji uczelni.
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Nie zgadzamy się również z oceną zespołu Instytutu Allerhanda, iż na ścieżkę komercjalizacji
są kierowane „słabe wynalazki, słabej jakości patenty, czy patenty o niskiej wartości”. Żadne
dane ani doświadczenia centrów transferu technologii nie potwierdzają istnienia takiego
problemu. Nie zgadzamy się z opinią, iż „brak uwłaszczenia naukowców może mieć wpływ na
utrzymywanie się słabej jakości patentów. Pozostawienie decyzji o ochronie oraz o ubieganiu
się o ochronę naukowcom, przerzuciłoby na nich koszty ochrony, a przynajmniej wysiłek
i ryzyko związanego z ich uzyskaniem, co mogłoby wpłynąć na wyższą jakość wniosków
patentowych.” Przypuszczamy, iż skutkiem byłoby raczej znaczne zmniejszenie liczby zgłoszeń
patentowych (ze względu na koszty ochrony, jakie musiałby ponosić pracownik naukowy
i zwiększenie liczby sytuacji, w których obiecujący wynalazek traci zdolność patentową ze
względu na ujawnienie jego istoty w publikacji naukowej).
Autorzy propozycji Instytutu Allerhanda słusznie zauważają zachowawczość i zbytnią
ostrożność uczelni w podejmowaniu decyzji o transferze technologii. Zgadzamy się z ideą
ograniczenia odpowiedzialności uczelni i osób zajmujących się procesem komercjalizacji.
Jednocześnie wspomniana zachowawczość nie jest w naszej opinii wystarczającym
argumentem na rzecz tzw. „uwłaszczenia”. Jesteśmy przekonani, iż z punktu widzenia
efektywności transferu wiedzy, system w którym dysponentem praw jest uczelnia działająca
poprzez CTT lub spółkę celową jest korzystniejszy. Potwierdzeniem tej tezy może by fakt, iż
model ten jest powszechnie stosowany we wszystkich rozwiniętych państwach za wyjątkiem
Szwecji. Centra transferu technologii zdobyły już niezbędne doświadczenie oraz wiedzę i przy
dostępie do wystarczających środków finansowych są w stanie sprawnie przeprowadzić
proces komercjalizacji. Również dla wzrastającej liczby funduszy kapitałowych znaczenie
powinno mieć, że wyniki badań są właściwie i optymalnie chronione, a kwestia własności praw
rozstrzygnięta. Jednocześnie zgadzamy się z postulatem Instytutu Allerhanda o konieczności
prowadzenia przez uczelnie działań zachęcających pracowników naukowych do zakładania
tzw. spółek spin-off, w tym tworzenia dogodnych warunków, promowania idei
przedsiębiorczości i zmniejszania lęku przed związanym z nią ryzykiem .
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V. Przepisy dotyczące komercjalizacji pośredniej w ustawie 2.0.
V.1. Propozycje PACTT dotyczące przepisów ustawy
Proponujemy ograniczoną regulację ustawową w zakresie zasad funkcjonowania spółek
celowych. Postulujemy utrzymanie w ustawie możliwości tworzenia spółek celowych, przy
zachowaniu obecnej minimalnej regulacji zasad ich działania. Ustawa powinna uwzględniać
ogólne zadania spółki oraz następujące aspekty:
a) zwolnienie aportu z podatku VAT
Rekomendujemy zwolnienie uczelni oraz spółek celowych z podatku VAT przy wnoszeniu
aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej przez uczelnie lub spółki celowe
uczelni, co zmniejszy niebagatelne koszty tworzenia spółek spin-off.
b) określenie zakresu działalności spółek celowych
PACTT podtrzymuje wszystkie uwagi, które zostały poruszone w piśmie PACTT złożonym
w ramach konsultacji projektu drugiej ustawy o innowacyjności (pkt 4 i 5), tj. jasne określenie
zakresu działalności gospodarczej i pozagospodarczej jaką mogą prowadzić spółki celowe
uczelni oraz szerokie wyłączenie uczelni i spółek celowych uczelni spod przepisów Ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 roku.
V.2. Propozycje uregulowań pozaustawowych
a) program wsparcia dla spółek spin-off wywodzących się z uczelni
W celu pobudzenia aktywności środowiska naukowego w powoływaniu spółek opartych na
wynikach badań naukowych, proponujemy utworzenie programu wsparcia dla uczelnianych
spin-offów, które z reguły nie mają środków na rozwój technologii, szczególnie w pierwszych
2 latach działalności. Programu, mógłby wymagać tylko minimalnego wkładu własnego (np.
nie więcej niż 5-10%). Program wsparcia spin-offów mógłby być finansowany ze środków
europejskich (NCBiR), funduszy inwestycyjnych, banków, innych sponsorów lub stanowić
nowy program MNiSW lub MR. Postulujemy, aby w ramach programu twórcy spin-offów mieli
zapewnione usługi „interim managera”, tj. osoby wspierającej naukowca w opracowaniu
strategii rozwoju spółki w pierwszym okresie działalności, a być może nawet w bieżącym
zarządzaniu spółką. Dobrym wzorcem takiego programu jest niemiecka inicjatywa EXIST7.
Dodatkową przyczyną przemawiającą za utworzeniem takiego programu jest problem
dziedziczenia statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli spółka celowa uczelni ma określony
procent udziałów w spółce spin-off, co wynika z przepisów unijnych. Zmniejszenie udziału
spółki celowej wymagałoby z kolei zwiększenia wkładu twórcy technologii lub innego

7

„Commercialising Public Research. New Trends and Strategies” OECD 2013
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zewnętrznego podmiotu.. Najlepszą formą rozwiązania tego problemu jest udzielanie
bezpośredniego wsparcia spółkom celowym oraz współtworzonym przez nie spółkom spin-off.
b) jasne wytyczne w zakresie wyceny technologii i wyboru nabywcy/licencjobiorcy
Wycena technologii to istotny aspekt w procesie komercjalizacji, a obecnie może stwarzać
wiele problemów. Samo sporządzenie wyceny nie budzi większych wątpliwości, ale to jak
instytucja kontrolująca w przyszłości oceni zawartą transakcję budzi wiele obaw uczelni, tym
samym krępując swobodę ich działania. Jasne wytyczne w tym zakresie, dotyczące zasad
przeprowadzania wyceny (rekomendowane rodzaje wyceny, możliwość samodzielnego
przeprowadzenia wyceny lub wymóg wyceny zewnętrznej) i oferowania przez uczelnie
technologii na rynku, znacznie ośmieliłyby władze uczelni do podejmowania – czasem
obarczonych ryzykiem – decyzji dotyczących komercjalizacji. W tym zakresie doceniamy
propozycje sformułowane przez ekspertów Instytutu Allerhanda, tj. wprowadzenie zasady
zwolnienia z odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia komercjalizacji („business
judgment rule”).
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