
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 323 /2021         

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komitetu wewnętrznego ds. międzynarodowej ochrony wynalazków 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu wspierania 

patentów międzynarodowych w Politechnice Warszawskiej, stanowiącego załącznik do decyzji 

nr 179/2021 Rektora PW z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

wspierania patentów międzynarodowych w Politechnice Warszawskiej w związku z umową  

nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką Warszawską 

ustala się, co następuje: 

§ 1 

W ramach programu Patent PW realizowanego w projekcie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia 

Badawcza powołuje się Komitet wewnętrzny ds. międzynarodowej ochrony wynalazków, 

zwany dalej „Komitetem” w składzie: 

1) mgr inż. Tomasz Poczęsny, CZIiTT PW - przewodniczący; 

2) dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni, Wydział Chemiczny; 

3) prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, Wydział Fizyki; 

4) dr inż. Krzysztof Gołofit, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; 

5) dr hab. inż. Marcin Bajkowski, Wydział Mechaniczny Technologiczny; 

6) dr Krzysztof Raszplewicz, CZIiTT PW; 

7) mgr inż. Krzysztof Maternicki, CZIiTT PW. 

§ 2 

1. Celem działania Komitetu jest podejmowanie decyzji w sprawie kierowania wynalazków 

lub zgłoszonych wyników badań do międzynarodowej ochrony patentowej, w szczególności 

uwzględniając przesłanki związane z transferem technologii w Politechnice Warszawskiej.  

2. Do zadań Komitetu należy :  

1) ocena potencjału komercyjnego zgłaszanych wynalazków do rozszerzenia ochrony 

patentowej, na podstawie dostarczonych informacji; 

2) podjęcie decyzji o zakresie ochrony międzynarodowej; 

3) podjęcie decyzji o skierowaniu wynalazków do ochrony międzynarodowej; 

4) wsparcie w realizacji zadań mających na celu ochronę międzynarodową wynalazków  

w Politechnice Warszawskiej. 

§ 3 

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb. 

2. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 4 członków Komitetu. 

3. Komitet podejmuje  uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 

4. Przewodniczący Komitetu może zapraszać  na posiedzenia osoby nie będące członkami 

Komitetu, które uczestniczą z głosem doradczym, w szczególności rzecznika patentowego. 

  



§ 4 

1. Nadzór nad działaniami Komitetu sprawuje prorektor ds. rozwoju. 

2. Przewodniczący Komitetu informuje prorektora ds. rozwoju o decyzjach, o których mowa 

w § 2 ust. 1, wraz z uzasadnieniem. 

§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

     REKTOR  

 

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


