
 

 

Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski” 

 

 

 

 

REGULAMIN CALL FOR PAPERS 

 

Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną   

w spółkach 

 

 

 

§ 1 

Organizator CFP 

Organizatorem Call For Papers (dalej jako: „CFP”), są Uczestnicy Konsorcjum „Bezpieczeństwo 

Gospodarcze Polski” (dalej jako: „Organizator”), w których imieniu działa Fundacja 

Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych. 

 

§ 2 

Cel CFP 

Celem CFP jest działanie zmierzające do rozpowszechniania wiedzy oraz analiza współczesnych 

problemów z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną, ze szczególnym 

uwzględnieniem praktycznych rozwiązań powstałych na płaszczyźnie współpracy pomiędzy 

instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorcami. 

 

§ 3 

Adresaci 

CFP skierowane jest do wszystkich osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko 

rozumianej ochrony i zarządzania własnością intelektualną. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w CFP jest przesłanie na adres e-mail cfp@konsorcjumbgp.pl 

następujących dokumentów i informacji, do dnia 7 września 2018 r.  : 

1) przygotowanej pracy – artykułu naukowego obejmującego omówienie jednego   

z poniższych problemów: 

a) Efektywne licencjonowanie rozwiązań chronionych jako tajemnice handlowe 

(trade secret); 

b) Wnoszenie praw własności przemysłowej w formie aportu, w perspektywie 

prawno-podatkowej; 

c) Kluczowe elementy prawne współpracy pomiędzy pracodawcą   

a pracownikiem będącym wynalazcą, w trakcie trwania i po zakończeniu 
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stosunku pracy: aspekt wynagradzania pracowników oraz granice 

wzajemnych zobowiązań; 

d) Zasady wypracowywania strategii korzystnego licencjonowania własności 

intelektualnej w zależności od rynku towarów lub usług; 

e) Realna wartość handlowa zgłoszeń patentowych na rozwiązania start-up 

oferowanych inwestorowi, tj. czy trzeba czekać na przyznanie patentu?; 

f) Własność intelektualna wypracowana w partnerstwach różnych organizacji  

(ekosystemach) - korzyści i  ryzyka  z tym związane; 

g) Zarządzanie własnością intelektualną na różnych etapach rozwoju   

i w  różnych modelach biznesowych firm; 

h) Współwłasność praw do wyników prac R&D (nauka i biznes). Model 

Ochrony Wspólnych Praw w projektach dofinansowanych ze środków 

pomocy publicznej, korzyści i ryzyka z tym związane dla biznesu. 

2) abstraktu przygotowanej pracy; 

3) notki biograficznej autora artykułu; 

4) danych kontaktowych: imię i nazwisko, e-mail; 

5) klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści   

i w sposób wskazany w § 7 pkt 2. 

2. Artykuły naukowe nie mogą być wcześniej publikowane. Organizator zastrzega, że odrzuci 

artykuły, które będą miały charakter marketingowy lub zostały już wcześniej utrwalone   

w jakiejkolwiek formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez osoby trzecie. 

3. Artykuły naukowe powinny być utworami oryginalnymi w rozumieniu przepisów Ustawy   

z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t.). 

Ponadto autor musi posiadać wyłączne prawa do przesłanego tekstu. Nadesłany artykuł nie 

może naruszać praw osób trzecich. 

4. Artykuły naukowe powinny być przygotowane w języku angielskim. 

5. Temat artykułu, abstrakt przygotowanej pracy oraz notka biograficzna powinny również być 

przygotowane w wersji angielskiej 

6. Artykuły powinny być zgodne z następującymi wymaganiami redakcyjnymi: 

1) objętość od 20 do 40 tysięcy znaków ze spacjami, nie wliczając przypisów; 

2) czcionka Times New Roman; 

3) rozmiar czcionki 12; przypisy 10; 

4) odstępy między wierszami - 1,5 wiersza; przypisy dolne - 1,0; 

5) zapis w formacie PDF oraz DOCX (lub innym umożliwiającym edycję tekstu). 

7. Artykuł powinien zawierać odniesienia do aktualnych źródeł naukowych oraz prawnych, 

które będą wskazywały na to, że autor jest specjalistą w danej dziedzinie. Ponadto, artykuł 

powinien wpisywać się w bieżący nurt badań międzynarodowych i zawierać propozycje 

rozwiązań praktycznych. 

8. Każdy z uczestników może przesłać tylko jeden artykuł. 

  

§ 5 

Zasady oceniania nadesłanych prac 

1. Komitet oceniający nadesłane artykuły naukowe składa się z recenzentów wskazanych przez 

Organizatora (dalej jako: „Komitet”). 

2. Komitet dokonuje oceny nadesłanych prac uwzględniając, w szczególności to, czy zostały 



spełnione wszelkie wymogi formalne określone w § 4 pkt 1-6 oraz cel wskazany w § 2. 

Ponadto, Komitet dokonuje rzetelnej oceny wartości merytorycznej pracy, przejrzystości 

języka, poprawności w formułowaniu wniosków, nowości wiedzy, możliwości 

wykorzystania w praktyce, innowacyjności, jak również możliwości wdrożenia   

w gospodarce. 

3. Każdy z Członków Komitetu przyznaje jednemu artykułowi naukowemu ilość punktów   

od 0 do 10, przy czym 10 to ocena najwyższa. 

4. Komitet wybiera 8 artykułów naukowych spośród tych, które otrzymały najwyższą liczbę 

punktów, w taki sposób, że każdy z wybranych artykułów musi dotyczyć innego problemu 

wskazanego w § 4 pkt 1 ppkt 1). W wypadku równej liczby punktów przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie. 

5. Komitet ma prawo do wyróżnienia także innych artykułów które nie zostały wybrane   

w sposób wskazany w pkt 4, jeśli prace te realizują cel wskazany w § 2. 

6. Komitet ma prawo do niewybrania żadnego artykułu lub do wybrania mniejszej ilości 

artykułów, jeśli nadesłane prace nie będą spełniały wymagań wskazanych w Regulaminie,   

w szczególności jeśli artykuły nie będą spełniały celu, o którym mowa w § 2, nie będą 

wpisywały się w bieżący nurt badań międzynarodowych lub nie będą zawierały propozycji 

rozwiązań praktycznych. 

7. Wyniki CFP zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.konsorcjumbgp.pl poprzez 

podanie tytułów 8 wybranych artykułów. Ponadto, każdy z autorów, który przyśle pracę 

zgodnie z § 4 pkt 1 otrzyma indywidualną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakończenia 

procesu wyboru artykułów. 

8. Terminy ogłoszenia wyników zostaną wskazane w terminie późniejszym i będą uzależnione 

od ilości nadesłanych prac. 

 

§ 6 

Publikacja artykułów naukowych i wynagrodzenie dla autorów 

1. Każdy z wybranych przez Komitet artykułów, o których mowa w § 5 pkt 4 zostanie 

opublikowany w całości lub w części w wersji elektronicznej, chyba że ze względu na treść 

zawartą w artykule Organizator postanowi o innej formie jego wykorzystania niż w drodze 

publikacji. 

2. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 6, Organizator zawrze z każdym z autorów 8 wybranych przez 

Komitet artykułów naukowych umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

artykułu (dalej jako: "Umowa"). Przeniesienie praw autorskich majątkowych nastąpi na 

podstawie Ustawy z 4 dnia lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2017.880 j.t.). 

3. Każdy z autorów wybranych przez Komitet artykułów jest zobowiązany do zawarcia umowy, 

o której mowa w pkt 2. W przypadku niezawarcia umowy, wynagrodzenie określone w pkt 4 

nie przysługuje. 

4. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do artykułu naukowego autor otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie 1.000 EURO (brutto). 

5. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych 

przez autora na rzecz Organizatora, w tym w szczególności pola eksploatacji, zostaną 

zawarte w umowie. 

6. W przypadku zorganizowania przez Organizatora konferencji lub debaty o temacie 



przewodnim związanym z niniejszym CFP, autorzy nadesłanych artykułów naukowych będą 

mogli zostać zaproszeni do nieodpłatnego wygłoszenia referatu lub wzięcia udziału   

w debacie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do CFP równoznaczne jest z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w CFP jest dołączenie w treści wiadomości 

e-mail klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula powinna 

mieć następującą treść: 

„1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem CFP, dostępnym na stronie 

internetowej Organizatora. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-

gospodarczych, z siedzibą w Lublinie, ul. Bursztynowa 25/95, 20-576 Lublin, wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  KRS 0000591373, NIP: 7123304184. Moja zgoda obejmuje 

przetwarzanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail dla celów 

niezbędnych do przeprowadzenia CFP. 

3. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsc na podstawie zgody przed jej odwołaniem”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 

zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

 


