dzia³alnoœci gospodarczej w wymiarze globalnym. Ju¿ po powrocie ze Stanów Zjednoczonych dr Salamonowicz
zosta³ zaproszony w charakterze wyk³adowcy do poprowadzenia szkolenia dla polskich przedsiêbiorców maj¹cych
zamiar wejœæ na rynek amerykañski. Organizatorem cyklu szkoleñ, które maj¹ byæ preludium do skorzystania
z us³ug Polish Innovation Hub w Dolinie Krzemowej jest wspomniana Polsko-Amerykañska Izba Handlowa. Warsztaty maj¹ce przygotowaæ polskich przedsiêbiorców do ochrony ich interesów pod k¹tem prawa amerykañskiego
i polskiego poprowadzili obok stypendysty równie¿ dr R. Stroiñski z jednej z warszawskich kancelarii oraz adwokat
z USA – wymieniona wczeœniej Soody Tronson.
3. Nawi¹zanie szeregu przyjaźni i znajomoœci w ramach grupy uczestników 2 edycji Top 500, czyli wœród czo³ówki
naukowców z ca³ej Polski. Zaowocowa³o to wspólnymi projektami naukowymi lub szkoleniowymi oraz œciœlejsz¹
wspó³prac¹ pomiêdzy poszczególnymi uczelniami. Tak¿e po przyjeździe, kwitnie wspó³praca w ramach tworzonego
Stowarzyszenia Top 500, którego dzia³acze jeszcze przed formaln¹ rejestracj¹ podjêli szereg inicjatyw maj¹cych
zintensyfikowaæ wspó³pracê nauki i gospodarki.
Starannie wyselekcjonowani uczestnicy programu Top 500 stanowi¹ wg dr Salamonowicza grupê bardzo
operatywnych i zaradnych jednostek. Znaczna ich czêœæ dysponuje rozwi¹zaniami, które s¹ interesuj¹ce dla przedsiêbiorstw
amerykañskich. Dr Salamonowicz w trakcie wyjazdu uczestniczy³ jako zaprzyjaźniony prawnik, doradza³ przed lub po negocjacjach lub niekiedy u³atwia³ nawi¹zywanie naukowcom z grupy Top 500 kontaktów z przedstawicielami biznesu autentycznie zainteresowanymi posiadanymi przez stronê polsk¹ technologiami i umiejêtnoœciami. Sprawi³o to, ¿e dla dr Salamonowicza wyjazd do Doliny Krzemowej nie by³ tylko kolejnym szkoleniem, ale przerodzi³ siê w autentyczn¹ misjê gospodarcz¹.
Dr Salamonowicz zwróci³ uwagê na siln¹ integracjê uczestników wyjazdu do Stanford University, przedstawicieli nauki,
gotowych do wzajemnego wspierania siê oraz wyra¿aj¹cych podobne postulaty i d¹¿enia w sferze dzia³alnoœci naukowej.
W przysz³oœci zaowocuje to wg dr Salamonowicza zapewne wspólnymi inicjatywami, co zak³ada równie¿ sam program Top 500
formu³uj¹c szereg zobowi¹zañ rozci¹gaj¹cych siê poza okres sta¿u. Istnienie takowych zobowi¹zañ jest wg dr Salamonowicza
zrozumia³e i naturalne. Jak podkreœla „chodzi przecie¿ o zagwarantowanie dojœcia do skutku pewnych wydarzeñ, jak np. wspólne
spotkania (seminaria) i zapewnienie œrodków na ich realizacjê. Œwiadczy to o naprawdê przemyœlanej koncepcji programu”.

projekt PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Biuletyn informacyjny nr 1/2012 (11)

STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE
dla naukowców UWM i pracowników regionalnych przedsiębiorstw
Jak zapewniæ wzrost w województwie skali innowacji
generowanych i wdra¿anych do firm? Jak stworzyæ naukowcom Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
regionalnym przedsiêbiorcom warunki odpowiednie do wzmocnienia wspó³pracy, poznania wzajemnych potrzeb i oczekiwañ
oraz transferu wiedzy dla uruchomienia w firmach procesów
wdro¿eñ innowacji?
Odpowiedzi¹ na te pytania mo¿e byæ nowy projekt sta¿owoszkoleniowy do którego realizacji przyst¹pi³o Centrum Innowacji
i Transferu Technologii UWM.
Do czerwca 2014 r. CIiTT UWM umo¿liwi pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu oraz przedsiêbiorstwom
o statusie MŒP z siedzib¹ na terenie województwa warmiñskomazurskiego wzmocnienie wspó³pracy poprzez organizacjê sta¿y
i szkoleñ praktycznych.
Cele organizowanych sta¿y to zwiêkszenie transferu wiedzy UWM
do regionalnych MŒP oraz zdolnoœci regionalnych przedsiêbiorstw do korzystania z potencja³u naukowego Uniwersytetu przy przygotowywaniu
wdro¿eñ innowacji.
Wymiern¹ korzyœci¹ organizacji sta¿y bêdzie wypracowanie przez ka¿dego sta¿ystê propozycji innowacyjnego
rozwi¹zania (tj. koncepcji projektu innowacji wg klasyfikacji OSLO Manual) zgodnego z potrzebami MŒP
przyjmuj¹cych na sta¿e naukowców UWM i deleguj¹cych swoich pracowników na sta¿e w Uniwersytecie.
CIiTT planuje organizacjê dwóch rodzajów sta¿y, tj. trwaj¹cych od 3 do max 6 m-cy (ogó³em 504 godziny)
sta¿y pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu w regionalnych MŒP oraz trwaj¹cych od 1,5
do max 3 m-cy (ogó³em 252 godziny) sta¿y pracowników regionalnych MŒP w Uniwersytecie.
Zainteresowani sta¿yœci bêd¹ mieli tak¿e okazjê przed rozpoczêciem sta¿u odbycia w miejscu jego realizacji
2-dniowego szkolenia, które w sposób praktyczny przygotuje ich do efektywnej realizacji indywidualnych planów sta¿y.
Wsparcie w ramach projektu adresowane bêdzie do 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, 10 pracowników MŒP z siedzib¹ na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego oraz min. 50 regionalnych MŒP
przyjmuj¹cych i deleguj¹cych na sta¿e.
Wsparciem zostan¹ objêci naukowcy UWM reprezentuj¹cy dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencja³em
wdro¿eniowym, tj. zgodnie z klasyfikacj¹ OECD: nauki przyrodnicze, in¿ynieryjne i techniczne, ekonomiê i zarz¹dzanie
oraz regionalni przedsiêbiorcy zwi¹zani z bran¿ami strategicznymi dla rozwoju gospodarki Warmii i Mazur wg Regionalnej
Strategii Innowacyjnoœci Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
W ramach udzia³u w projekcie ka¿demu sta¿yœcie zostanie zapewnione wsparcie organizacyjno-merytoryczne
opiekuna w miejscu realizacji sta¿u oraz dodatek sta¿owy za ca³y okres sta¿u w wysokoœci odpowiednio 9 046,80 z³
dla naukowców realizuj¹cych sta¿e w MŒP i 4 523,40 z³ dla pracowników przedsiêbiorstw odbywaj¹cych sta¿e w UWM.
Dodatek sta¿owy bêdzie wyp³acany uczestnikom projektu w transzach, w miesiêcznych okresach rozliczeniowych.
Wiêcej informacji o projekcie i dokumenty aplikacyjne w drugiej po³owie grudnia br. dostêpne bêd¹ na stronie
internetowej CIiTT UWM pod adresem www.uwm.edu.pl/ciitt

Magdalena Ben-Rynkiewicz
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 89 523 43 00, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - OLSZTYN
AIP to najwiêksza sieæ akademickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci w Europie, œwiadcz¹cych us³ugi proinnowacyjne. Zbudowanie takiej sieci to praca kilkudziesiêciu osób pod¹¿aj¹cych za jasnym przes³aniem i ide¹ – „zmieniaæ
przedsiêbiorcze oblicze naszego kraju, daæ szansê m³odym oraz kreowaæ przedsiêbiorczoœæ jako narodow¹ cechê Polaków.” AIP zosta³y odznaczone przez Ministra Gospodarki za najlepsz¹ inicjatywê promuj¹c¹ przedsiêbiorczoœæ w Polsce.
Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci przy UWM w Olsztynie jest jednym z oko³o 40 inkubatorów
funkcjonuj¹cych na najlepszych uczelniach w ca³ej Polsce.
AIP to miejsce gdzie naj³atwiej, najszybciej i przy najni¿szym ryzyku ka¿da osoba mo¿e za³o¿yæ
praktycznie ka¿dy biznes.
Co AIP zrobi dla Twojej firmy?
• Dzia³aj¹c w AIP nie musisz rejestrowaæ w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
sam decydujesz czy op³acaæ sk³adki ZUS;
• Poprowadzi ksiêgowoœæ Twojej firmy;
• Wesprze przy tworzeniu umów, udzieli porad prawnych;
• Udostêpni Biuro;
• Organizuje szkolenia, byœ móg³ efektywnie zarz¹dzaæ swoj¹ firm¹;
• Wspiera w reklamie i promocji;
• Nad rozwojem Twojej firmy czuwa sztab ekspertów.
W ramach programu AIP w olsztyñskim inkubatorze dzia³aj¹ StartUp’y z ró¿nych bran¿, m.in.: us³ugi internetowe
i informatyczne (tworzenie stron internetowych, aplikacji, optymalizacja dzia³añ marketingowych), us³ugi elektroniczne
(serwis komputerowy), fotografia, outsourcing si³ sprzeda¿y.
Jeœli chcesz sprawdziæ, czy Twój pomys³ bêdzie funkcjonowa³ w praktyce, spróbuj ju¿ dziœ razem z nami!
Kontakt:
AIP Olsztyn, 10-957 Olsztyn, ul. Heweliusza 2/2
tel. 515 229 774, www.aip.olsztyn.pl
www.facebook.com/aip.olsztyn
Rados³aw Mazur
Dyrektor
Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci
przy Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie
projekt PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ Biuletyn informacyjny
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. R. Prawocheñskiego 4
tel. 89 523 39 00, fax 89 523 49 00
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl/ciitt
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`
Biuletyn wydany w ramach projektu pt. ,,Rozwój systemu wsparcia
komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiêbiorczoœci akademickiej
dla wzmocnienia innowacyjnoœci gospodarki Warmii i Mazur’’
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach programu
,,Kreator innowacyjnoœci – wsparcie innowacyjnej przedsiêbiorczoœci akademickiej’’.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

Sta¿e i szkolenia praktyczne organizowane bêd¹ przez CIiTT UWM w ramach projektu pt. „SiS WiM – STA¯E i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiêbiorstw WARMII i MAZUR” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Magdalena Ben-Rynkiewicz
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 89 523 43 00, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl
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REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD OCHRONY
I KOMERCJALIZACJI DÓBR NIEMATERIALNYCH
W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE
1 października 2012 r. wszed³ w ¿ycie Regulamin dot. zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych
w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, który zosta³ przyjêty uchwa³¹ Senatu Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w Olsztynie nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 r.
Uchwalenie ww. Regulaminu jest obowi¹zkiem na³o¿onym na szko³y wy¿sze na mocy ustawy
z dn. 18 marca 2011 r. nowelizuj¹cej ustawê Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Rekomendacje w tym zakresie opracowa³a
równie¿ Komisja Europejska w opracowaniu z dnia 10 kwietnia 2008 roku pt. „Commission Recommendation
on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities
and other public research organizations”.
Podstawow¹ zasad¹ przyœwiecaj¹c¹ opracowaniu Regulaminu by³o poszanowanie swobody pracowników naukowych w og³aszaniu wyników prac badawczych. Regulamin wskazuje na sytuacje, w których wyniki prowadzonych badañ
bêd¹ podlegaæ ochronie zgodnie z prawem w³asnoœci przemys³owej oraz sposoby
ich komercjalizacji.
Celem wprowadzenia Regulaminu jest uporz¹dkowanie kwestii zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem szeroko pojêt¹ w³asnoœci¹ intelektualn¹. Œwiadoma polityka
w tym zakresie wprowadza jasne regu³y postêpowania w przypadku ochrony wyników badañ prowadzonych w Uniwersytecie, a tak¿e ich komercjalizacji. Dziêki
temu zwiêksza siê wiarygodnoœæ Uczelni jako potencjalnego partnera do wspó³pracy.
Ponadto zabezpieczone s¹ interesy twórców i Uczelni, a tak¿e zredukowane zostaje ryzyko wyst¹pienia niejasnoœci i sporów w zakresie uprawnieñ Uniwersytetu
do dóbr niematerialnych tworzonych przez cz³onków spo³ecznoœci akademickiej.
Postêpowanie w sprawie ochrony dóbr niematerialnych UWM
W wyniku wprowadzonych zasad ka¿dy pracownik Uniwersytetu jako twórca
dóbr niematerialnych, które mog¹ byæ objête prawem w³asnoœci przemys³owej
(tj. wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych czy znaków towarowych) ma obowi¹zek zg³aszania faktu wytworzenia tego typu dóbr Rzecznikowi Patentowemu UWM, który to okreœla ewentualne mo¿liwoœci ochrony prawnej. Rzecznik kieruje swoj¹ opiniê
w przedmiocie ochrony ka¿dego zg³oszonego przez naukowców dobra intelektualnego do Dyrektora Centrum Innowacji i
Transferu Technologii, który ma za zadanie okreœliæ potencja³ komercjalizacyjny tego dobra. Ostateczn¹ decyzjê o podjêciu
dzia³añ w sprawie ochrony dobra w³asnoœci przemys³owej podejmuje Rektor lub osoba przez niego upowa¿niona, po
zapoznaniu siê z opini¹ Rzecznika Patentowego i Dyrektora CIiTT.
Zwraca siê tak¿e uwagê na to, ¿eby naukowcy przed publikacj¹ utworów zawieraj¹cych w sobie opis wynalazku
lub innego dobra w³asnoœci przemys³owej dokonali ww. zg³oszenia tych utworów Rzecznikowi Patentowemu. Dzia³ania
takie maj¹ zapobiegaæ ewentualnym naruszeniom praw ochronnych oraz wyeliminowaæ groźbê utraty prawa do wyników badañ naukowych.
Obowi¹zek zg³oszenia do Rzecznika Patentowego UWM wystêpuje równie¿ w przypadku powstania utworów
pracowniczych takich jak programy komputerowe, bazy danych czy utwory audiowizualne. Warto tu zaznaczyæ,
¿e za utwory pracownicze uznaje siê te, które powstaj¹ w wyniku wykonywania obowi¹zków pracowniczych, np. podczas realizacji grantu.
Postêpowanie w sprawie komercjalizacji dóbr niematerialnych UWM
Regulamin okreœla równie¿ zasady postêpowania w przypadku komercjalizacji wyników prac badawczych
prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu. Decyzje w sprawie komercjalizacji dóbr niematerialnych UWM podejmuje Rektor lub osoba przez niego upowa¿niona, na wniosek Dyrektora CIiTT. Obs³ugê procesu komercjalizacyjnego
zapewnia Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które opracowuje plan komercjalizacji, poszukuje kontrahentów,
prowadzi dzia³ania promocyjne, negocjuje i przygotowuje projekt umowy, a tak¿e rozlicza œwiadczenia z niej wynikaj¹ce.
Aktywne uczestniczenie w procesie komercjalizacji stanowi prawo i obowi¹zek twórcy bêd¹cego pracownikiem Uniwersytetu. Jednoczeœnie twórca ma zagwarantowany udzia³ w zyskach z komercjalizacji dóbr niematerialnych co do zasady
na poziomie 50 %.
Poza wymienionymi wy¿ej uregulowaniami dokument systematyzuje równie¿ zakres uprawnieñ w obszarze
praw autorskich, a tak¿e wskazuje na pierwszeñstwo Uniwersytetu do publikacji prac dyplomowych studentów.
Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo w PRZEWODNIKU dot. zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹
i ochrony prawnej dóbr niematerialnych powsta³ych w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim
autorstwa dr Marka Salamonowicza. Przewodnik dostêpny na stronie CIiTT UWM (www.uwm.edu.pl/ciitt)
w zak³adce „DLA NAUKOWCÓW -> OCHRONA I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAÑ”.

Alina Awi¿eñ
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 89 523 39 00, e-mail: alina.awizen@uwm.edu.pl
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Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

„TOP 500 INNOVATORS – SCIENCE, MANAGEMENT, COMMERCIALIZATION”
…z perspektywy uczestnika dr Marka Salamonowicza
W okresie 28.04.2012 r. – 30.06.2012 r. dr Marek Salamonowicz, adiunkt w Katerze
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UWM wzi¹³ udzia³ w 2 edycji
programu sta¿owo-szkoleniowego „Top 500 Innovators” organizowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. „Top 500 Innovators” to najwiêkszy w Polsce program sta¿owoszkoleniowy dla osób zajmuj¹cych siê prowadzeniem badañ naukowych i komercjalizacj¹
ich wyników. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie wspó³pracy z gospodark¹, zarz¹dzania projektami badawczymi oraz transferu i komercjalizacji ich wyników. A trudno wyobraziæ sobie lepsze miejsce na taki rozwój ni¿ kalifornijska Dolina Krzemowa i Stanford University,
gdzie realizowano ww. 2 edycjê programu Top 500.
Formu³a programu Top 500 w pe³ni odpowiada³a zainteresowaniom naukowym
dr Salamonowicza. Jak sam przyzna³ „oprócz zaanga¿owania siê w praktykê transferu
technologii w ramach kilkuletniej ju¿ wspó³pracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii macierzystego UWM, jestem przede wszystkim naukowcem zajmuj¹cym siê prawnymi aspektami ochrony i komercjalizacji wyników badañ. Moj¹ specjalnoœci¹ jest prawo w³asnoœci intelektualnej oraz prawo konkurencji”.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê, ¿e dr Salamonowicz jest autorem wydanego przez CIiTT UWM „Przewodnika dotycz¹cego zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹ i ochrony prawnej dóbr niematerialnych powsta³ych w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie”. Ponadto rozprawa doktorska dr Salamonowicza „Licencje patentowe
i know-how na tle zakazu porozumieñ antykonkurencyjnych” zdoby³a w 2009 r. nagrodê w VII edycji konkursu Urzêdu
Patentowego RP na najlepsz¹ pracê poœwiecon¹ ochronie w³asnoœci przemys³owej.
Dr Salamonowicz przyzna³, ¿e by³ jedynym prawnikiem w gronie laureatów 2 edycji programu Top 500. Czego
oczekiwa³ po wyjeździe? – „zg³êbienia m.in. tematyki patentowania metod biznesowych, czyli czegoœ, czego nie dopuszcza
prawo europejskie oraz mo¿liwoœci spotkania kilku profesorów, autorów podrêczników z których nabywa³ wiedzê
z zakresu ochrony w³asnoœci intelektualnej”. Z kolei po powrocie ze sta¿u dr Salamonowicz doda³, ¿e „wyjazd na Stanford
University umocni³ jego przekonanie o s³usznoœci dalszego uœwiadamiania pracowników nauki o koniecznoœci ochrony
osi¹ganych przez nich wyników badañ.”
Program sta¿owo-szkoleniowy „Top 500 Innovators” zosta³ oceniony przez dr Salamonowicza bardzo wysoko,
zarówno z perspektywy organizacyjnej, jak i merytorycznej. Zosta³ on razem z grup¹ 40 polskich naukowców poddany intensywnemu szkoleniu prowadzonemu przy u¿yciu nowatorskich metod, nie tylko przez profesorów Uniwersytetu Stanforda,
ale tak¿e przez doœwiadczonych „Anio³ów Biznesu” – przedsiêbiorców, którzy w praktyce zajmuj¹ siê ocen¹ potencja³u
ekonomicznego nowych technologii. Przebyty trening mia³ na celu wyrobienie praktycznych umiejêtnoœci przydatnych
w toku ochrony i komercjalizacji badañ oraz zarz¹dzania projektami naukowo-badawczymi. Sprawny podzia³ na zespo³y,
umiejêtnoœæ kooperacji ze specjalistami z ró¿nych dziedzin, wspólne rozwi¹zywanie problemów, twórcze i innowacyjne
myœlenie (tzw. design thinking) i wiele innych umiejêtnoœci by³o przedmiotem rozlicznych æwiczeñ i doœwiadczeñ.
Poza planowanymi zajêciami wyk³adowymi i warsztatowymi ton wyjazdowi wg dr Salamonowicza nada³y wyk³ady
Pani Soody Tronson – prawnika, za³o¿yciela specjalistycznej kancelarii prawa patentowego STIGL. „Jako, ¿e jest to moja
specjalnoœæ, szybko nawi¹za³em kontakty zawodowe z Pani¹ Tronson, która okaza³a siê bardzo mi³¹ i ¿yczliw¹ osob¹”
- mówi. Dr Salamonowicz w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych odby³ praktykê w jej Kancelarii, która to umo¿liwi³a
mu zdobycie doœwiadczeñ nt. praktycznego funkcjonowania umów handlowych w obrocie transnarodowym, a tak¿e poznanie œrodowiska prawniczego w Dolinie Krzemowej. Zapozna³ siê m.in. równie¿ z prac¹ kancelarii Osborne and Clark
oraz DLP Piper. Na zaproszenie ww. Pani Soody Tronson dr Salamonowicz wyg³osi³ referat na forum Licensing Executives’ Society w trakcie miêdzynarodowego seminarium poœwiêconemu transakcjom miêdzynarodowym. Referat dotyczy³
„Aktualnych tendencji w prawie Unii Europejskiej w zakresie zwolnienia blokowego obejmuj¹cego porozumienia o transferze
technologii”. „Po referacie mia³a miejsce dyskusja w gronie specjalistów m.in. z rzecznikiem patentowym z Uniwersytetu
w Berkeley, co dostarczy³o ciekawych informacji nt. polityki wymienionego Uniwersytetu” – dodaje dr Salamonowicz.
Dla pracy zawodowej wg dr Salamonowicza bezcenne okaza³y siê zdobyte w trakcie wyjazdu do Stanford
University doœwiadczenia z zakresu miêdzynarodowego obrotu prawnego, technik ochrony dóbr niematerialnych
oraz ich ogromnej roli w dzia³alnoœci gospodarczej. Wa¿ne okaza³o siê zdobycie wielu doœwiadczeñ z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym ochrony i zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹ w ró¿nych dziedzinach
biznesu, dziêki organizowanym w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych wyjazdom do przedsiêbiorstw takich jak:
Intel, Google, NVIDIA, Plug and Play, D2M, Exponent, do firmy produkuj¹cej urz¹dzenia medyczne, firmy œwiadcz¹cej
us³ugi kontroli jakoœci wa‚i krzemowych i chipów oraz wyjazdom do instytucji prowadz¹cych dzia³alnoœæ badawczorozwojow¹ i projektow¹, jak: NASA, SLAC, Stanford Design School, Nano-lab.
Dr Salamonowicz wykaza³ tak¿e szereg innych rezultatów udzia³u w programie sta¿owo-szkoleniowym w Stanford
University, w tym m.in.:
1. We wspó³pracy w ramach zespo³u projektu Elektroniczna Administracja Publiczna opracowa³ dokumentacjê
patentow¹ oraz dokona³ efektywnie zg³oszenia, jako jeden z wynalazców, do Urzêdu Patentowego Stanów Zjednoczonych. Wynalazek obejmuje „algorytmiczn¹ metodê tworzenia modeli referencyjnych maj¹cych zastosowanie
w zarz¹dzaniu procesowym w administracji publicznej”;
2. Zaanga¿owanie w utworzenie Polish Innovation Hub przy Polsko-Amerykañskiej Izbie Handlowej (USPTC), w tym
m.in. w ramach prac nad stworzeniem projektu regulaminu konkursu, który nastêpnie pos³u¿y³ doborowi polskich
przedsiêbiorców do skorzystania z us³ug polskiego Hub’a, jak równie¿ ocenie ich wiarygodnoœci i dojrza³oœci technologicznej. Da³o to mo¿liwoœæ poznania praktycznych uwarunkowañ handlu miêdzynarodowego i prowadzenia
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