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Koło Naukowe ABB
Regulamin

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

§ 1
Celem koła jest identyfikacja ciekawych obszarów naukowych 
i realizacja projektów badawczych we współpracy ze studentami 
– członkami uczelnianych Kół Naukowych i Korporacyjnego 
Centrum Technologicznego ABB.

§ 2
Koło Naukowe przyjmuje nazwę: Koło Naukowe ABB, zwane 
dalej „Kołem”. Dopuszczalnym skrótem jest: KN ABB.

§ 3
Koło działa przy Korporacyjnym Centrum Technologicznym, 
z siedzibą: ul. Starowiślna 13A, 31‑038 Kraków.

§ 4
Członkami Koła mogą być studenci, którzy prześlą swoje 
zgłoszenie udziału, zwani dalej „Członkami”.

Artykuł 2. Forma działalności

§ 1
Koło udostępnia Członkom optymalne warunki do technicznego 
rozwoju i spełniania pasji, poprzez możliwość prowadzenia 
badań naukowych pod okiem pracowników naukowych 
Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB, dzielących się 
doświadczeniem i służących konstruktywną krytyką kierunków 
badań obranych przez Członków.

§ 2
Formą działalności Koła jest coroczna/cykliczna edycja, 
obejmująca przyjmowanie propozycji projektów, ich realizację 
oraz podsumowanie uzyskanych wyników.

§ 3
Każda edycja Koła odbywa się w miesiącach: październik 
bieżącego roku – listopad następnego roku, wg osobnego 
Harmonogramu ustalanego na każdy rok.

§ 4
Zgłoszenie jest równocześnie propozycją projektu, który będzie 
realizowany przez Członków w ramach Koła.

§ 5
Akceptacja zgłoszenia oraz podpisanie ze studentem umowy 
o dzieło, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, jest równoznaczne z nadaniem Członkostwa.

Artykuł 3. Opiekun Naukowy Koła Naukowego

§ 1
Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik wyznaczony przez 
Dyrektora Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB, 
zwany dalej „Opiekunem”.

§ 2
Opiekun sprawuje nadzór nad działalnością Koła oraz realizacją 
wybranych projektów. Jest odpowiedzialny za sprawny przepływ 
informacji.

Artykuł 4. Prawa i obowiązki Członków

§ 1
Członkowie zobowiązują się do realizacji projektu 
oraz przekazania w całości na rzecz ABB Sp. z o.o. wszelkich 
majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do utworów 
stworzonych w wyniku realizacji ww. projektu z chwilą jego 
zakończenia w jakiejkolwiek postaci w zamian za możliwość 
realizacji projektu za pomocą środków materialnych 
udostępnianych przez ABB Sp. z o.o. 
Z tą chwilą ABB Sp. z o.o. nabywa też własność przedmiotu, 
na którym projekt utrwalono. 
Prawa, o których mowa powyżej przysługują ABB Sp. z o.o. 
na wszystkich polach eksploatacji utworu, bez ograniczenia 
czasowego i terytorialnego. Zakres ten obejmuje w szczególności 
następujące pola eksploatacji:
• rozpowszechnianie utworu, w szczególności poprzez 

udostępnianie go w sieciach komputerowych w sposób 
zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie 
wybranym przez ABB Sp. z o.o. bądź innych użytkowników,

• wykonywanie, korzystanie, publiczne rozpowszechnianiei 
publikowanie opracowań utworu,

• utrwalanie,
• trwałe zwielokrotnianie każdą znaną techniką całości 

i w jakiejkolwiek formie,
• sporządzanie cyfrowego zapisu utworu,
• publicznego rozpowszechniania, w tym: najem, dzierżawa, 

licencjonowanie i dalsza odsprzedaż,
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• nadanie za pomocą wizji lub fonii za pośrednictwem stacji 
naziemnych lub satelitarnych, prawo do opracowań,

• tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek 
inne zmiany.

Członkowie zobowiązują się przestrzegać praw autorskich osób 
trzecich.
Członkowie zobowiązują się w stosunku do ABB Sp. z o.o. 
do nie wykonywania przez czas nieoznaczony, przysługujących 
im autorskich praw osobistych do projektu, co do których 
autorskie prawa majątkowe przysługują ABB Sp. z o.o.
Członkowie zezwalają na wykorzystywanie przez ABB Sp. z o.o. 
przez czas nieoznaczony w swoim imieniu praw zależnych 
do projektu będącego przedmiotem praw autorskich. 
Zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia pozostają 
w mocy również po zakończeniu realizacji projektu.

§ 2
Członkowie powinni przedstawiać stan realizacji projektu 
w trakcie spotkań odbywających się w ramach działalności Koła 
lub też na prośbę Opiekuna.

§ 3
Członkowie mają prawo do korzystania z wiedzy i doświadczenia 
pracowników Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB. 
Informacje pozyskane w ramach członkostwa powinny być 
traktowane jako poufne. Członkowie mają prawo 
do uczestniczenia w spotkaniach Koła odbywających się 
w siedzibie Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB 
w Krakowie.

§ 4
Członkowie mają prawo do rozpowszechniania wyników 
uzyskanych w ramach realizacji projektu wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Opiekuna.

§ 5
Członkowie przy realizacji projektu mogą korzystać ze środków 
materialnych (materiałów, narzędzi, przyrządów 
lub oprogramowania) przekazanych przez Korporacyjne Centrum 
Technologiczne ABB. Środki materialne powinny być zwrócone 
najpóźniej wraz z zakończeniem projektu.

§ 6
Członkowie mają obowiązek dbania o powierzone im mienie 
oraz wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem. 
W przypadku jego zniszczenia na skutek nieprawidłowego 
użytkowania Członek jest zobowiązany do naprawienia szkody 
we własnym zakresie.

§ 7
Członek może zostać wykluczony z Koła przez Opiekuna wskutek 
rażącego naruszenia Regulaminu Koła.


