
 

 

DOBRE PRAKTYKI CTT PUM 
 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 1 
 

 Zachęcanie środowiska naukowego do podejmowania prac w obszarze B+R oprócz badań 
podstawowych poprzez promocję zespołów realizujących Minigranty. 

Centrum Transferu Technologii wspiera oraz popularyzuje zespoły naukowców biorących udział w 

konkursach Inkubatora Innowacyjności+. 

 

Zorganizowana została konferencja pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie", która miała na celu 

prezentację najnowszych wynalazków naukowców PUM.  

Jako pierwsza, o „Innowacyjnej genetyce", opowiedziała profesor Anna Jakubowska - dziekan Wydziału 



 

 

Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 

współtwórca wielu znaczących wynalazków. W swojej prezentacji ogromny nacisk położyła na korzyści, 

jakie przynoszą naukowcowi takie odkrycia, nie poprzestając na prestiżu, ale i dotykając prozaicznego, ale 

bardzo motywującego czynnika – finansowego. 

 

Drugą osobą występującą podczas konferencji była Profesor Ewa Stachowska - kierownik Zakładu Biochemii 

i Żywienia Człowieka PUM,  która o „diecie-cud" czyli  o  „Sposobie doboru diety pozwalającej na lepszą 

redukcję tłuszczowej masy ciała", potrafi mówić w sposób najbardziej przekonujący. Profesor udowodniła, 

że tzw. „pitchowanie" (opowiadanie o swoim projekcie, start-upie czy biznesie w sposób zrozumiały dla 

każdego klienta, partnera biznesowego itp.) jest możliwe również dla naukowca i zrobiła to świetnie.  

Z kolei na temat „Markerów pierwszego epizodu psychozy", dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur adiunkt w 

Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM, opowiedziała w sposób bardzo naukowy o nowym kierunku badań 

zaburzeń procesów regeneracji, a w szczególności - udział komórek macierzystych oraz czynników 

odpowiedzialnych za ich przemieszczanie się w patofizjologii chorób psychicznych. Badania te przyczyniły 

się do uzyskania patentu pn. „Sposób wykrywania pierwszego epizodu psychozy, zwłaszcza o charakterze 

schizofrenicznym". 



 

 

 

Z Katedry i Zakładu Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej zaprezentował się mgr Łukasz Kucharski, który 

opowiedział o „Oleju zdrowia i urody”. Badania prowadzone w tym kierunku skupiają się na poszukiwaniu 

surowców roślinnych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym, zwiększaniu potencjału antyoksydacyjnych 

preparatów kosmetycznych i olejów jadalnych, a także na ocenie przenikania in vitro przez sztuczne błony o 

charakterze lipofilowym i hydrofilowym wybranych składników czynnych. 

 



 

 

Ostatnim z występujących wynalazców CTT PUM był dr Miłosz Kawa z Zakładu Patologii Ogólnej, który 

przedstawił prezentację pn. „Pomoc wcześniakom", w której opowiedział o innowacyjnych metodach 

wykorzystania komórek macierzystych w powikłaniach wcześniaczych oraz o opatentowanym wynalazku - 

zestawie do pobierania krwi pępowinowej.   

DOBRA PRAKTYKA NR 2 
 

 Przygotowanie i udostępnienie wzorów dokumentów dotyczących zatrudnienia 
personelu badawczego do projektu Inkubator Innowacyjności +  na stronie internetowej 
CCT PUM. 

 
Cel dobrej praktyki: Ułatwienie pracy zespołom badawczym poprzez możliwość skorzystania z gotowych 

dokumentów i wypełnienia ich. 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty, które dotyczą zatrudniania personelu badawczego zamieszczone są na 

ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-

innowacyjnosci 

 

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci
https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci


 

 

 
 

Do dokumentacji, którą można pobrać ze strony CTT Pum należy: 
 
1) Wniosek o zawarcie porozumienia zmieniającego: 
 - PLIK .DOC 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0005/126941/Wniosek-o-zawarcie-porozumienia-zmieniajacego.doc


 

 

 
 

2) Wniosek o wypłatę dodatku specjalnego: 
- PLIK .DOC 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0004/126940/Wniosek-o-wyplate-dodatku-specjalnego.docx


 

 

 
 

3) Oświadczenie do dodatku: 
- PLIK .DOC 

 
 

4) Umowa zlecenia: 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0010/126937/Oswiadczenie.docx


 

 

- PLIK .DOC 

 
 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0003/126939/Umowa-zlecenia.docx


 

 

 

 



 

 

 
5) Ankieta do umowy zlecenia: 
- PLIK .DOC 
 

 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0006/143745/Ankieta-do-umowy-zlecenia-1.docx


 

 

 
 

6) Rachunek do umowy zlecenia: 
- PLIK .DOC 

 
7) Protokół czasu pracy: 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0011/126938/Rachunek-do-umowy-zlecenia.docx


 

 

- PLIK .DOC 

 
 

8) Oświadczenie do umowy zlecenia: 
- PLIK .DOC 

 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0005/126977/Protokol-czasu-pracy-do-umowy-zlecenia.docx
https://www.pum.edu.pl/__data/assets/word_doc/0010/126937/Oswiadczenie.docx


 

 

 

DOBRA PRAKTYKA NR 3 
 

 Opracowanie i udostępnienie regulaminu konkursowego do prac B + R w projekcie na 
stronie internetowej CTT PUM. 

 
Cel dobrej praktyki: Ułatwienie pracy innym konsorcjom poprzez możliwość skorzystania z gotowego 

dokumentu. 

 

Link do strony głównej CTT PUM: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt 

 

Link do konkursów Inkubatora Innowacyjności +: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-

innowacyjnosci 

 

 

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt
https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci
https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci


 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Treść regulaminu: 
- PLIK .PDF 

 

DOBRA PRAKTYKA NR 4 
 

 Promocja  ofert technologicznych na stronie internetowej uczelni. 
 
Link do strony: https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/oferty-technologiczne 

 

Oferty technologiczne są promowane w ramach konkursów pn. „Inkubator Innowacyjności+" na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr nr MNISW/2017/DIR/72 z dnia 9.03.2017 r. 

 

Oferty technologiczne na stronie PUM podzielone się według branży: 

a) Spożywcza/Kosmetyczna, 

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0018/152901/REGULAMIN-UCZESTNICTWA-IV-konkurs_v_1.pdf
https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/oferty-technologiczne


 

 

b) Farmaceutyczna, 

c) Medyczna. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 5 
 

 Stworzenie platformy do transferu technologii. 
 

Cel dobrej praktyki: Promocja technologii powstałych na bazie projektu konsorcjum MareMed 

 

Zawartość merytoryczna platformy: 

Platforma transferu technologii (strona www), uwzględniająca następujące elementy: 

  

Strony statyczne: 

1. Strona główna,  

2. Podstrona CTT PUM, 

3. Podstrona CIAM, 



 

 

4. Inkubator/projekt, 

5. Kontakt. 

 

Karta technologii: 

1. Zdjęcia przedstawiające technologię, 

2. Tytuł, 

3. Branżę, 

4. Informacje o: 

a. Formie ochrony (lista wyboru), 

b. Dojrzałości technologii (lista wyboru), 

c. Forma komercjalizacji (lista wyboru). 

5. Opis Technologii, 

6. Zalety/ korzyści z zastosowania technologii, 

7. Zastosowanie rynkowe w branży, 

8. Doradztwo w zakresie, 

9. Uczelnię z logo, 

10. Dane kontaktowe (Imię i nazwisko, email, telefon). 

  

Każda strona produktowa umożliwia pobranie w rozszerzeniu .pdf zawierającego wszystkie w/w informacje. 

  

Wyszukiwarka technologii: 

Wyszukanie technologii jest możliwe na 2 sposoby: 

1. Poprzez wybranie kategorii, jakiej technologie nas interesują, 

2. Przez podanie w wyszukiwarce słów i wyświetlenie technologii, która zawiera te słowa w tytule lub treści. 

  

Lista technologii: 

Lista technologii pasujących do warunków (kategoria / zawarta treść z wyszukiwarki) 

Na liście technologii poszczególne pozycje wyglądają w sposób następujący: 

1. Logo, 

2. Nazwa technologii, 

3. Skrócony do określonej liczby słów opis. 



 

 

  

Panel Administracyjny 

W Panelu Administracyjnym możliwe jest dodanie administratorów, którzy mogą zarządzać dodawanymi 

technologiami. 

Dodawanie administratora polega na podaniu maila, na którego przyjdzie losowo wygenerowane hasło 

dostępu. 

Każdy Administrator ma możliwość dodania nowej Technologii, jej edycję oraz usunięcie. 

W Panelu Administracyjnym można również dodać, edytować oraz usuwać ekspertów. 

  

Lista ekspertów 

Strona każdego eksperta zawiera: 

1. Zdjęcie, 

2. Dane kontaktowe, 

3. Imię oraz nazwisko, 

4. Obszary oferowanych usług, 

5. Rodzaje doświadczenia (wdrożenia, współprace), 

6. Tekstowy opis doświadczenia, 

Sama lista zawiera zdjęcia ekspertów oraz ich imię i nazwisko. 

  

Zastosowane oprogramowanie nie może opierać się o rozwiązania opensource. 

Zleceniobiorca zapewni szkolenie z obsługi platformy transferu technologii na poziomie administratora i 

użytkownika. 

 

DOBRA PRAKTYKA NR 6 
 

 Dobre praktyki i wymiana doświadczeń z innymi konsorcjami - Dzień Innowacji i 
Transferu Technologii 2017. 

 
Cel dobrej praktyki: Poszerzanie wiedzy poprzez wymianę informacji z innymi konsorcjami, a także transfer 

technologii. 

 

Program wydarzenia: 



 

 

 

W konferencji wzięło udział blisko 70 osób ze środowiska naukowego. 

DOBRA PRAKTYKA NR 7 



 

 

 

 Zachęta do współpracy i partnerstwa z biznesem od początku projektu. 
 
Podczas oceniania projektów w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego przez 

konsorcjum MareMed, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie 

potencjału kadrowego sektora B+R) przyznawane są dodatkowe punkty za porozumienia i listy intencyjne 

podpisane z przedsiębiorstwami. 

 

1) W wyniku współpracy zespół z Katedry Profesora A. Klimowicza (Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i 

Farmaceutycznej ) powstały trzy projekty pod nazwami: 

a) „Naturalny preparat antymikrobiologiczny”, 

b) „Emulsja kosmetyczna o działaniu przeciwstarzeniowym", 

c) „Olej naturalny wzbogacony w celu zwiększenia właściwości antyoksydacyjnych o składniki pozyskane z 

roślin krajowych”. 

 

Nawiązana została współpraca z firmami: Sara Cosmetics, HAAGA 

 

2) W  wyniku współpracy zespołu Profesor Lubkowskiej powstał projekt pod nazwą: 

 

 

 

 

 

8. Nauka naukowców pitchowania - indywidualnie na konsultacjach oraz podczas szkolenia. 

9. Stała współpraca promocyjna konsorcjum MareMed. 

DOBRA PRAKTYKA NR 10 

 

 Współpraca z innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB). 
 
Cel dobrej praktyki: Transfer technologii pomiędzy placówkami oraz wymiana doświadczeń poprzez 

przygotowywanie projektów Minigrantów w ramach programu pn. „Inkubator Innowacyjności+” 

realizowanego przez konsorcjum MareMed, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R). 



 

 

 

Jednostki współpracujące: 

- Centrum Transferu Technologii Morskich (CTT TM), 

 

 

 

- Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). 

 

 

DOBRA PRAKTYKA NR 11 
 Umieszczenie wzoru umowy o zachowanie poufności podczas nawiązania współpracy 

naukowo-badawczej na czas określony na stronie CTT PUM 
 
Cel dobrej praktyki: Poszerzenie wiedzy naukowców z obszaru „Informacji poufnych”. Zwiększenie ochrony 
wszelkich danych, dokumentów, materiałów, zbiorów wiadomości i faktów, dostarczanych wzajemnie przez 
Strony w jakiejkolwiek formie, które dotyczą kwestii finansowych, gospodarczych, handlowych, 
organizacyjnych, prawnych, technologicznych, technicznych, produkcyjnych, marketingowych, w tym 
wynalazków, zgłoszeń patentowych, wyników badań naukowych, strategii i receptur w szczególności 
wymienianych wzajemnie w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ oraz Inkubator 
Innowacyjności 2.0, których ujawnienie mogłoby narazić Strony na szkodę a także informacje, które Strony 
oznaczyły jako Poufne w momencie ujawnienia.  
 



 

 

 

 
 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 12 
 Umieszczenie wzoru umowy o zachowanie poufności podczas nawiązania współpracy 

naukowo-badawczej na czas nieokreślony na stronie CTT PUM 
 
Cel dobrej praktyki: Poszerzenie wiedzy naukowców z obszaru „Informacji poufnych”. Zwiększenie ochrony 
wszelkich danych, dokumentów, materiałów, zbiorów wiadomości i faktów, dostarczanych wzajemnie przez 
Strony w jakiejkolwiek formie, które dotyczą kwestii finansowych, gospodarczych, handlowych, 
organizacyjnych, prawnych, technologicznych, technicznych, produkcyjnych, marketingowych, w tym 
wynalazków, zgłoszeń patentowych, wyników badań naukowych, strategii i receptur w szczególności 
wymienianych wzajemnie w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ oraz Inkubator 
Innowacyjności 2.0, których ujawnienie mogłoby narazić Strony na szkodę a także informacje, które Strony 
oznaczyły jako Poufne w momencie ujawnienia.  



 

 

 

 



 

 

 

DOBRA PRAKTYKA NR 13 
 Promocja rozwiązań powstałych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” oraz 

„Inkubator Innowacyjności 2.0” na profilu Instagram 
 
Cel dobrej praktyki: Upowszechnianie wynalazków i rozwiązań powstałych w ramach projektu „Inkubator 
Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0” wśród społeczności internetowej. Uplasowanie się w 
świadomości potencjalnych inwestorów. 
 

 



 

 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 14 
 Promocja rozwiązań powstałych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” oraz 

„Inkubator Innowacyjności 2.0” na profilu Facebook 
 
Cel dobrej praktyki: Upowszechnianie wynalazków i rozwiązań powstałych w ramach projektu „Inkubator 
Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0” wśród społeczności internetowej. Uplasowanie się w 
świadomości potencjalnych inwestorów. 
 



 

 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 15 
 Zaprojektowanie i wykonanie teczek promujących rozwiązania powstałe w ramach 

projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” 
 
Cel dobrej praktyki: Możliwość promowania rozwiązań na spotkaniach, targach, szkoleniach. 
Upowszechnianie wynalazków i rozwiązań powstałych w ramach „Inkubator Innowacyjności 2.0” wśród 
społeczności internetowej. Uplasowanie się w świadomości potencjalnych inwestorów. 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 16 
 Udział w webinarze „Rapid Redesign - How to build top-notch digital solutions in 6 

weeks?” 
 
Cel dobrej praktyki: Zwiększenie produktywności innowacji, otrzymanie wskazówek, jak zacząć i tworzyć 
szybkie wygrane i zmniejszać ryzyko. 
 
Plan wydarzenia: 

1. Accelerate the growth of your digital product 
2. Enhance your innovation productivity 
3. Experience Rapid design and Redesign agile process based on best practices and methodologies 
4. Receive tips on how to get started, create quick wins and mitigate risk involved 



 

 

 
 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 17 
 Przeprowadzenie szkolenia z ochrony własności intelektualnej (przygotowanie zgłoszenia 

patentowego, wzoru użytkowego, wdrożenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa) 
 
W dniu 22.10.2020 roku konsorcjum MareMed zorganizowało szkolenie z ochrony własności intelektualnej, 
którego szczegółowy program był następujący: 
 

9:30 –
10:00 

Rejestracja uczestników 

10:00–
11:15 

„Po co nam ochrona patentowa do 
komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, 
wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w 
komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część I 

11:15–
11:30 

Przerwa kawowa 

11:30–
12:45 

„Po co nam ochrona patentowa do 
komercjalizacji, czyli zgłoszenia wynalazków, 
wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 



 

 

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w 
komercjalizacji. Zasady komercjalizacji.” – część 
II 

12:45–
13:00 

Przerwa kawowa 

13:00–
15:30 

„Jak przygotować materiał do zgłoszenia 
wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego i ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa?” 

 
 

 
 
Prowadzącym szkolenie był Pan Mecenas Rafał Malujda – radca prawny, rzecznik patentowy.  



 

 

 
 Wydarzenie odbyło się w budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy 
ulicy Rybackiej 1 w godzinach 9:30 -15:30.  

 
Prowadzący szkolenie dokładnie zdefiniował krok po kroku niezbędne czynności do przygotowania 
zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego i wdrożenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zwrócił 
również szczególną uwagę na konieczność zachowania poufności w kontaktach z potencjalnymi 
inwestorami. Ponadto każdy uczestnik szkolenia, podczas przerw w szkoleniu oraz po jego zakończeniu, 
miał możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z prowadzącym na temat analizy możliwości 
uzyskania ochrony patentowej jego rozwiązania oraz możliwości komercjalizacji swoich wyników badań 
naukowych  
i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem. 
Podczas spotkania uczestnicy mieli do dyspozycji catering. Oferta  firmy, która przygotowała catering na 



 

 

wydarzenie była najkorzystniejszą złożoną ofertą i została wybrana zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Z 
uwagi na fakt, iż szkolenie trwało kilka godzin, uczestnicy mieli do dyspozycji kawę, herbatę, soki, wodę, a 
także przekąski zimne oraz desery. 

 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 18 
 Zachęcanie środowiska naukowego do podejmowania prac w obszarze B+R oprócz badań 

podstawowych poprzez promocję rozwiązań powstałych w ramach projektu „Inkubator 
Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0” 



 

 

 
W dniu 10.05.2019 r. podczas obchodzenia Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Centrum Symulacji 
Medycznej w Szczecinie zespół projektowy promował rozwiązania powstałe w projekcie „Inkubator 
Innowacyjności+” a także zachęcał środowisko naukowe oraz społeczność akademicką do składania 
wniosków do nowego projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0”. 
 

   
 
Krótka relacja z przeprowadzonego spotkania została opisana w Biuletynie Informacyjnym Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 
 



 

 

  

  



 

 

  
 

DOBRA PRAKTYKA NR 19 
 Sporządzenie „Instrukcji dotyczącej przechowywania i archiwizacji dokumentów 

wytworzonych w wyniku realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” oraz „Inkubator 
Innowacyjności 2.0” 

 
W powyższej instrukcji konsorcjum MareMed określiło zasady przechowywania i udostępniania 
wytworzonej dokumentacji. W czasie realizacji Projektu dokumentacja przechowywana jest zgodnie z 
miejscem właściwym do jej przetwarzania, natomiast po zakończeniu realizacji Projektu, za wyjątkiem 
przypadków określonych w wewnętrznych przepisach archiwizacyjnych (Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 22 
kwietnia 2008 r.), zostanie przekazana do siedziby CTT PUM jako lidera Konsorcjum. W instrukcji określono 
również wymóg zachowania w oryginale dokumentacji obejmującej oprócz kosztów kwalifikowalnych, 
potwierdzenie poniesienia kosztów niekwalifikowalnych. 
 

DOBRA PRAKTYKA NR 20 
 Stosowanie się do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji wydanym przez Ministerstwo 
Rozwoju” (aktualizacja z 14 czerwca 2016 r., dalej: Podręcznik z zakresie informacji i 
promocji). 

 
Konsorcjum spełniało wymogi uwzględnione w w/w dokumencie poprzez: 
- prezentowanie głównych etapów Projektu oraz postępów z prac przedwdrożeniowych na stronie 
internetowej CTT PUM oraz CIAM; 
- promocję Projektu w audycji radiowej „Radio Szczecin na wieczór” wyemitowanej w dniu 9. maja 1028 r.; 



 

 

- oznakowanie miejsca realizacji projektu odpowiednimi plakatami; 
- oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich dokumentów związanych z realizacją 
projektu; 
- opisanie segregatorów z dokumentacją dot. realizowanego Projektu zgodnie z wytycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


