REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „STUDENT-WYNALAZCA”
POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, MINISTRA GOSPODARKI
I PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Ogólnopolskiego
Konkursu „Student-Wynalazca”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach przy al.
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości
Studenckiej” – program „KREATOR INNOWACYJNOŚCI - WSPARCIE
INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”, na podstawie umowy
pomiędzy Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
§2
CELE KONKURSU
1. Główne cele konkursu:
a) Aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową skutkującą
opracowaniem wynalazków.
b) Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań
na rzecz własnej działalności gospodarczej.
c) Upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.
d) Opracowanie bazy informacyjnej on-line na temat wynalazków polskich studentów
w formie oferty, adresowanej do instytucji otoczenia biznesu, klastrów,
przedsiębiorców, partnerów biznesowych i jednostek naukowych, użytecznej
w procesie komercjalizacji wynalazków;
e) Promowanie ‘studentów-wynalazców’ i ich rozwiązań.
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§3
ADRESACI KONKURSU
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają jeden z następujących
warunków:
a) Są studentami studiów I, II lub III stopnia polskich uczelni i są
twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego,
zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds.
własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów.
b) Są absolwentami polskich uczelni, niezależnie od roku ukończenia studiów, w tym
studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru
użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą
w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów.
c) Są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego,
na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie, w terminie wymienionym w §5,
kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:
a) Formularz Zgłoszeniowy.
b) Kserokopia/skan
potwierdzenia
zgłoszenia
wynalazku
lub
wzoru
użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub
odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub kserokopia/skan
decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego.
c) Oświadczenie, stanowiące załącznik do Formularza Zgłoszeniowego, wraz
z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy, dokonującego zgłoszenia. W przypadku
zgłoszenia w formie elektronicznej wymagany jest skan podpisanego oświadczenia.
Formularz
Zgłoszeniowy
oraz
Oświadczenie
znajdują
się
na
stronie:
www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs
2. Kompletne zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
jbonar@tu.kielce.pl, ewentualnie dostarczyć je osobiście lub pocztą na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Ośrodek Własności Intelektualnej
al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
3. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione mogą być uzupełnione lub
poprawione do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń tj. odpowiednio do dn. 31.01.2012
w pierwszej edycji konkursu lub 31.01.2013 w drugiej edycji.
4. Koszty przesyłki pocztowej ponoszą uczestnicy konkursu.
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5. Przystąpienie do konkursu oznacza:
a) Akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych
w niniejszym Regulaminie.
b) Zobowiązanie do podpisania Oświadczenia, iż Uczestnik Konkursu wykazał się
należytą starannością w sprawdzeniu stanu techniki, tym samym wynalazki lub wzory
użytkowe/przemysłowe zgłoszone przez niego do konkursu, wedle jego najlepszej
wiedzy, nie naruszają praw osób trzecich.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
§5
TERMIN KONKURSU
1. W ramach projektu realizowanego w okresie od 1 listopada 2011 r. do 31 października
2013 r. odbędą się dwie edycje konkursu „Student-Wynalazca”.
2. Terminy naboru wynalazków na Konkurs „Student-Wynalazca” są następujące:
a) W roku akademickim 2011/2012: od 1.11.2011 do 31.01.2012.
b) W roku akademickim 2012/2013: od 1.11.2012 do 31.01.2013.
3. Terminy, o którym mowa w pkt. 2. są ostateczne. Zgłoszenia, które wpłyną po
wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
§6

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ocena zgłoszeń nadesłanych do Konkursu dokonywana jest przez pięcioosobową Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatora w składzie:
a) Przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu - stowarzyszenie polskich wynalazców.
c) Przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.
d) Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
e) Przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej.
Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszeń uwzględni w szczególności następujące
kryteria:
a) Użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa.
b) Możliwą powszechność jego wykorzystania.
c) Wpływ rozwiązania na oszczędność energii.
d) Wpływ rozwiązania na ekosystem.
Komisja dokonuje wyboru zgłoszeń większością głosów, przy obecności co najmniej 4/5
składu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2012 r. w przypadku pierwszej edycji
konkursu oraz do 28 lutego 2013 w przypadku drugiej edycji.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs
w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
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§7
NAGRODY
1. Komisja Konkursowa przyzna, w każdej z edycji konkursu, od trzech do pięciu
równorzędnych nagród głównych, polegających na sfinansowaniu wyjazdu laureatówstudentów na Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Genewie oraz ich pobytu w
Genewie.
a) Nagrody konkursowe zostaną powiększone o dodatkową kwotę w wysokości 11,11%
wartości nagrody konkursowej, która nie będzie podlegała wypłacie
i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego od nagród przyznanych
w konkursie.
b) Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
c) Jeżeli w zespole współtwórców nagrodzonego wynalazku będzie więcej niż jeden
student, zespół ten wskaże spośród siebie jednego przedstawiciela na
Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Genewie.
d) W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Laureaci składają pisemną
deklarację udziału w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
e) Niedochowanie terminu, o którym mowa w pkt. 1.d), jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
2. Laureatom nagród głównych i osobom wyróżnionym Organizator Konkursu może
przyznać inne nagrody w postaci pieniężnej lub rzeczowej.
§8

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku rezygnacji Laureata z wyjazdu na Międzynarodową Wystawę Wynalazków
w Genewie w momencie uniemożliwiającym anulowanie kosztów transportu i hotelu,
Organizator może dochodzić swoich praw na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
Informacje o nagrodach głównych i wyróżnieniach zostaną podane do publicznej
wiadomości.
Złożone do Konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy
naruszał prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz
dobra osobiste osób trzecich.
Wszelkie kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu
oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich
niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w Konkursie.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
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8. Zapytania związane z Konkursem należy kierować do:
a) Agnieszka Czarkowska, Biuro Projektu SWWS, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00, tel. 41 3424847, email: aczarkowska@tu.kielce.pl;
b) Grażyna Stefańska, Ośrodek Własności Intelektualnej, od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00-15:00, tel. 41 3424484, email: gstefan@tu.kielce.pl;
c) Justyna Bonar, Ośrodek Własności Intelektualnej, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00, tel. 41 3424484, email: jbonar@tu.kielce.pl.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych
uczestników Konkursu.

Kierownik Projektu
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