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REGULAMIN 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 

 

  

 

ROZDZIAŁ 1  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zwany dalej 

„regulaminem” określa w szczególności:  

  

1) prawa i obowiązki Uczelni, pracowników oraz studentów w zakresie ochrony  

i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 

2) zasady wynagradzania twórców; 

3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 

4) zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych; 

5) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 

pracownikiem Uczelni  a   Uczelnią; 

6) zasady i tryb przekazywania Uczelni  przez pracownika oraz  studenta  Uczelni 

informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how 

związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach  

z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących 

Uczelni  części środków uzyskanych z komercjalizacji; 

7) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Uczelnię  informacji o decyzjach,  

o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz zasady i tryb 

przekazywania przez Uczelnię przysługujących pracownikowi części środków 

uzyskanych z komercjalizacji. 

 

  

§ 2. 

  

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1410); 

5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121 z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1502 z późn. zm.); 
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7) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 3557   

z późn. zm.); 

8) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 

1402 z późn. zm.); 

9) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

10) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1030  z późn. zm.); 

11)  inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Wyższej Szkoły Policji  

w Szczytnie stanowiący załącznik do decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: DN-BK-0762-27/2014 

  

 

§ 3. 

Objaśnienie określeń użytych w regulaminie 

 

Użyte w  regulaminie określenia oznaczają:  

 

1) autorskie prawa majątkowe  -  jeżeli szczególna ustawa nie stanowi inaczej, twórcy 

przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim  

na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu; 

2) autorskie prawa osobiste –  jeżeli szczególna ustawa nie stanowi inaczej, autorskie 

prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub 

zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 

a) autorstwa utworu; 

b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 

anonimowo; 

c) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

d) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

e) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

W przypadku programów komputerowych  autorom tych programów komputerowych 

przysługują  prawa: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 

pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 

3) dobra intelektualne Uczelni – dobra intelektualne, do których Uczelni służą prawa 

majątkowe; 

4) dobra własności intelektualnej  utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, w tym utwory naukowe oraz opracowania o charakterze 

dydaktycznym i popularnym, a także pogramy komputerowe i bazy danych będące 

utworami w rozumieniu prawa autorskiego, w tym wszystkie formy wyrażania 

programu, w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej, np. materiały 

e-learningowe, dzienniki prac badawczych; 

5) dobra własności przemysłowej  podlegające ochronie prawnej  wynalazki, wzory 

użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układów scalonych, know-how, znaki 

towarowe; 

6) inna osoba osobę, która na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Uczelnią 

tworzy dobro własności intelektualnej lub przemysłowej; 

7) know-how  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne Uczelni lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których Uczelnia podjęła niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
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8) komercjalizacja dóbr własności intelektualnych i przemysłowych – sprzedaż 

praw do tych dóbr albo oddanie do używania, w szczególności na podstawie umowy 

licencyjnej, najmu lub dzierżawy („komercjalizacja bezpośrednia”) albo objęcie lub 

nabycie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do 

wdrożenia dóbr własności intelektualnych i przemysłowych („komercjalizacja 

pośrednia”); 

9) podmiot wspierający  osobę lub organizację zewnętrzną, wspierającą działalność 

Uczelni lub pracowników, w szczególności przez dostarczenie środków finansowych  

na badania i prace rozwojowe  lub inne działania mogące skutkować powstaniem dóbr 

własności intelektualnych i przemysłowych; 

10) pracownik  osobę pozostającą w stosunku pracy lub służby z Uczelnią;  

11) rezultat – utrwalony w dowolnej formie wynik badań naukowych lub prac 

rozwojowych, także nieukończony, rozumiany jako opracowane dobro intelektualne 

wraz z know-how, względem którego możliwe jest przeprowadzenie komercjalizacji; 

12) spółka celowa  jednoosobową spółkę kapitałową powołaną w celu rozwijania  

i komercjalizacji dóbr własności  intelektualnych i przemysłowych należących  

do Uczelni w szczególności przez dostarczenie środków finansowych na badania lub 

inne działania mogące skutkować powstaniem tych dóbr; 

13) student  osobę kształcącą się na studiach wyższych; 

14) środki z komercjalizacji – suma wartości opłat licencyjnych, dywidend 

generowanych przez spółki celowe lub innych środków finansowych wypłaconych 

przez spółkę, do której przeniesiony został rezultat, a także inne przychody pośrednio 

lub bezpośrednio uzyskane w wyniku komercjalizacji, w tym odsetki po odliczeniu 

należnych obciążeń publiczno-prawnych; 

15) twórca  osobę, która stworzyła dobro własności intelektualnej lub przemysłowej; 

16) Uczelnia – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

 

 

 

§ 4. 

Zakres podmiotowy 

 

 1. Postanowienia regulaminu  stosuje się do twórców: 

1) będących pracownikami, którzy stworzyli dobro własności intelektualnej lub 

przemysłowej   w ramach obowiązków pracowniczych, służbowych; 

2) będących pracownikami, którzy stworzyli dobro własności intelektualnej lub 

przemysłowej  poza zakresem obowiązków pracowniczych, służbowych, jeżeli 

wyraźnie zostało tak postanowione w umowie Uczelni z pracownikiem;  

3) studentów Uczelni; 

4) osób niepozostających z Uczelnią w stosunku pracy lub służby, jeżeli wynika to  

   z umowy zawartej z Uczelnią. 

       2. Twórcy wymienieniu w ust. 1 zobowiązani są do: 

 1) zachowania poufności co do rezultatów; 

2) przekazania Uczelni wszystkich posiadanych informacji, utworów wraz  

z własnością nośników, na których te utwory utrwalono i doświadczeń technicznych 

potrzebnych do komercjalizacji; 

3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do 

wdrażania rezultatów; 

4) współdziałania w komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do 

uzyskania praw wyłącznych. 
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§ 5. 

Zakres przedmiotowy 

 

 1. Postanowienia regulaminu  stosuje się do dóbr własności intelektualnej i przemysłowej: 

1) powstałych w ramach badań naukowych i  prac rozwojowych realizowanych 

w Uczelni, w szczególności ze środków zewnętrznych; 

2) stworzonych przez pracowników w ramach obowiązków pracowniczych, 

służbowych, pracowników poza zakresem obowiązków pracowniczych, służbowych 

oraz osoby nie będące pracownikami Uczelni, jeśli będzie to wynikało z umów 

zawartych przez Uczelnię; 

3) powstałych w lub na rzecz lub przy pomocy Uczelni;  

4) do których prawa zostały przeniesione na Uczelnię; 

5) powierzonych Uczelni; 

6) w sytuacjach, gdy umowa tak stanowi. 

2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej uznaje się za powstałe przy pomocy 

Uczelni, jeżeli pomoc ta bezpośrednio warunkuje powstanie dobra. Pomoc Uczelni może  

w szczególności polegać na wsparciu finansowym, technicznym oraz doradztwie. 

3. Za pozostające w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku 

pracy, służby uważa się także dobra własności intelektualnej i przemysłowej stworzone  

w trakcie stypendiów lub urlopów naukowych w ramach środków finansowych Uczelni lub 

funduszy pozyskanych z zewnątrz. 

4. Przez stworzenie dobra własności intelektualnej i przemysłowej rozumie się także 

modyfikację dobra już istniejącego, jeśli jest ona na tyle istotna, że prowadzi do powstania 

nowego dobra podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Odrębną umową ustala się prawa majątkowe Uczelni do wyników badań naukowych  

i prac rozwojowych uzyskanych przy realizacji umów finansowanych lub 

współfinansowanych z budżetu Państwa, programów europejskich, funduszy strukturalnych 

i innych źródeł finansowania.   

6. W umowach o wykonywanie badań naukowych i prac rozwojowych zawieranych  

z podmiotami gospodarczymi, należy dążyć do zapewnienia Uczelni co najmniej praw 

współwłaściciela dóbr intelektualnych lub przemysłowych. 

 

 

§ 6. 

Prawa i obowiązki Uczelni 

 

1. Uczelni przysługują prawa majątkowe do dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

stanowiących dobra intelektualne Uczelni. 

2. Uczelni przysługują również prawa majątkowe do przedmiotów materialnych powstałych 

w wyniku prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych wykonanych przez osoby 

wymienione w § 4 ust. 1. 

3. Uczelni przysługują również prawa majątkowe  lub część praw majątkowych do dóbr 

własności intelektualnej i przemysłowej powstałych w wyniku badań naukowych i prac 

rozwojowych dokonanych przy pomocy Uczelni. 

4. Uczelnia jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z należących do niej dóbr 

własności intelektualnej i przemysłowej dla celów naukowych i dydaktycznych (w tym do 

prowadzenia przez nią przedsięwzięć komercyjnych) w zakresie nienaruszającym prawa 
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osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do dóbr własności intelektualnej  

i przemysłowej. 

5. Uczelnia jest uprawniona do odpłatnego udostępniania swoich dóbr intelektualnych 

innym podmiotom, w szczególności dla ich działalności gospodarczej, pod warunkiem 

przekazania wynagrodzenia twórcom. 

6. Uczelnia zapewnia własnym jak i powierzonym jej dobrom własności intelektualnej  

i przemysłowej należytą ochronę prawną w kraju i za granicą.  

7. Realizacja uprawnień Uczelni w zakresie dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

odbywa się  z poszanowaniem praw twórców oraz we współdziałaniu z nimi. 

8. Uczelnia wspiera rozwój działalności twórczej i wynalazczej, w szczególności  udzielając 

stosownej pomocy. 

 

 

§ 7. 

Umowy dotyczące dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

 

1. Umowy dotyczące dóbr własności intelektualnej i przemysłowej  w imieniu Uczelni 

zawiera Komendant-Rektor. 

2. Zawierając umowy z osobami  niebędącymi pracownikami, dotyczącymi dóbr własności 

intelektualnej i przemysłowej,  Uczelnia powinna zapewnić sobie przeniesienie na swoją 

rzecz praw majątkowych do tych dóbr. 

3.  Przy zawieraniu umów o wykonanie dóbr własności intelektualnej i przemysłowej,   

należy  w szczególności: 

1) określić stronę uprawnioną z tytułu praw do dóbr, które powstały lub mogą powstać 

w związku z wykonywaniem tych umów, uwzględniając interes Uczelni; 

2) zadbać o zgodność postanowień umowy z niniejszym regulaminem. 

4. Uczelnia zawiera umowę dotyczącą dóbr własności intelektualnej i przemysłowej  

i przyznającą odpowiednie prawa Uczelni w każdym przypadku, gdy istnieje 

prawdopodobieństwo, że osoba niebędąca jej pracownikiem, korzystając z pomocy Uczelni, 

może stworzyć dobro własności intelektualnej lub przemysłowej.   

5. We wszystkich umowach dotyczących dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

Uczelni należy zastrzec obowiązek zachowania przez strony w tajemnicy istoty dobra 

własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności  gdyby jego ujawnienie utrudniało 

uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej, czy przemysłowej, jego 

komercjalizację albo w inny sposób naruszało interesy Uczelni. 

6. Jeżeli wyniki pracy, w wykonaniu których powstały lub mogą powstać dobra własności 

intelektualnej lub przemysłowej, prowadzone są przez zespół, umowę zawierają wszyscy 

współtwórcy.  

 

 

§ 8. 

Umowy z podmiotami wspierającymi 

 

1. Umowa z podmiotem wspierającym określa jego uprawnienia do korzystania z dóbr 

własności intelektualnej i przemysłowych przez niego wspieranych. 

2. Negocjacje umowy z podmiotem wspierającym w imieniu Uczelni prowadzą osoby 

upoważnione przez Komendanta-Rektora.   

 

§ 9. 
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Obowiązek zgłoszenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

 

1. Pracownik oraz inne osoby, do których stosuje się regulamin, mają obowiązek zgłoszenia 

Uczelni fakt powstania dobra własności intelektualnej i przemysłowej, będących wynikiem 

badań naukowych i prac rozwojowych, które może w szczególności być: 

1) rezultatem pracy nad uzyskaniem stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz 

innej pracy naukowej lub badawczo-rozwojowej wykonanej w ramach zawodowej 

działalności naukowej; 

2) rezultatem realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektów 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub europejskich; 

3) rezultatem realizacji umowy o wykonanie pracy lub usługi o charakterze naukowo-

badawczym, zawartej przez Uczelnię z innymi osobami, pod warunkiem, że umowa 

przyznaje Uczelni prawa do powstałego dobra własności intelektualnej; 

4) wykonaniem polecenia służbowego realizacji zadania lub projektu, którego 

rezultatem jest dobro własności intelektualnej lub przemysłowej, a polecenie mieści się 

w granicach  obowiązków pracownika. 

2. O stworzeniu dobra własności intelektualnej lub przemysłowej twórca informuje  

w terminie czternastu dni roboczych od dnia wytworzenia danego dobra. 

3. Zgłoszenie dobra własności intelektualnej lub przemysłowej następuje na piśmie  

i zawiera w szczególności: dane twórcy lub twórców, opis dobra, wszelką wymaganą 

dokumentację, podpis twórcy lub twórców. 

4. Pracownik dokonując zgłoszenia dobra własności intelektualnej lub przemysłowej,   

oświadcza, że dobro nie narusza żadnych istniejących praw autorskich ani innych praw,  

że fragmenty nie wskazane jako cytaty są oryginalnym dziełem twórcy oraz,  

że zezwolenie konieczne do wykorzystania dóbr osób trzecich zostało uzyskane. 

 

 

§ 10. 

Ochrona i eksploatacja dóbr własności intelektualnej i przemysłowej 

 

1. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w Uczelni podlegają ochronie. 

Pracownik, student i inne osoby uczestniczące w  badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych  prowadzonych przez Uczelnię lub przy jej pomocy, a także pracownicy, 

którzy posiadają informację o dobrach własności intelektualnej i przemysłowej mają 

obowiązek takiego postępowania, które nie narazi Uczelni na szkody z powodu ujawnienia 

wyników tych prac.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje przekazywania informacji dostępnych 

publicznie, informacji, co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie lub 

których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.  

3. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej, do których uprawniona z tytułu praw 

majątkowych jest Uczelnia, mogą być eksploatowane przez pracownika w ramach 

wykonywania obowiązków pracowniczych lub służbowych. 

4.  Pracownik, student oraz inne osoby  mające dostęp do informacji poufnych dotyczących 

dóbr własności intelektualnej i przemysłowej, są zobowiązane do nieujawniania tych 

informacji osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 5, gdyby ich ujawnienie utrudniało 

uzyskanie ochrony prawnej, komercjalizację albo w inny sposób naruszało interesy Uczelni. 

5. Ujawnienie informacji poufnych, może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 

Komendanta-Rektora.  

§ 11. 
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Prawa twórców -  pracowników 

 

   Twórcy będącemu pracownikiem przysługuje prawo do: 

1) publikacji wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych na zasadach określonych 

w dalszej części regulaminu; 

2) korzystania z wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych w dalszej pracy 

naukowej i dydaktycznej; 

3) wynagrodzenia w razie wykorzystania lub komercjalizacji wyniku badań naukowych 

lub prac rozwojowych.  

  

 

§ 12. 

Przedmiot ochrony praw własności intelektualnej 

 

1. Autorskie prawa osobiste do utworu przysługują twórcy. 

2. Przy wykonywaniu swoich praw osobistych twórcy nie mogą naruszać praw i interesów 

Uczelni. 

3. Autorskie prawa majątkowe do pracowniczych utworów, Uczelnia nabywa z chwilą 

przyjęcia zgłoszenia utworu. Postanowienie to dotyczy również programów komputerowych 

oraz baz danych, będących utworami nawet, jeżeli mają one jednocześnie charakter 

utworów naukowych. Nabycie następuje na polach eksploatacji, w szczególności: 

1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

  4. Każdorazowa publikacja utworów opracowanych w ramach stosunku pracy, służby 

  powinna zawierać informację o afiliacji właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej 

  Uczelni. 

 

 

§ 13. 

Przedmiot ochrony praw własności przemysłowej i know –how 

 

1. W razie uzyskania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii 

układu scalonego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy, 

służby, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu 

scalonego przysługują Uczelni. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także w przypadku stworzenia dobra własności 

przemysłowej w wyniku realizacji innej umowy zawartej przez twórcę z Uczelnią, która 

przewiduje wykonanie obowiązków, które mogą skutkować uzyskaniem dóbr własności 

przemysłowej na zamówienie Uczelni lub przy jej  pomocy, chyba że umowa stanowi 

inaczej. 

3. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Uczelni przysługują prawa do know-how, w tym  

w szczególności do niejawnych i poufnych informacji, uzyskanych w ramach wykonywania 
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obowiązków wynikających ze stosunku pracy, służby lub w związku z realizacją umowy  

o dzieło lub innej umowy, której realizacja prowadzi do powstania know-how. 

4. Twórcy rozwiązania naukowo-technicznego oraz know-how przysługują prawa osobiste, 

w szczególności prawo do wymieniania twórcy w opisach, rejestrach, publikacjach 

związanych z rozwiązaniem naukowo-technicznym. 

 

 

§ 14. 

Zasady publikacji pracowniczych utworów naukowych i prac dyplomowych studentów 

 

1. Uczelnia ma prawo pierwszeństwa do opublikowania pracowniczego utworu naukowego, 

który powstał w czasie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, służby  

z uwzględnieniem  zasad wynagradzania twórców obowiązujących w Uczelni.  

2. Jeżeli twórca uzyska zgodę Uczelni na opublikowanie swojego utworu w innym 

wydawnictwie, niż w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wówczas 

zobowiązany jest do umieszczenia informacji o afiliacji właściwej podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uczelni.  

3. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. 

4. Wniosek o publikację pracy dyplomowej studenta promotor przekazuje właściwemu 

Dziekanowi w ciągu czternastu dni roboczych od daty egzaminu  dyplomowego. Dziekan 

podejmuje decyzję o skierowaniu pracy dyplomowej do druku. 

 

  

 

§ 15. 

Prawa przysługujące twórcy w przypadku gdy Uczelnia nie jest zainteresowana 

komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

 

1. Twórca pracowniczego utworu naukowego ma prawo do opublikowania utworu, jeżeli  

w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia wyniku badań naukowych i prac rozwojowych  

Uczelnia nie zawrze z twórcą umowy o wydanie wyniku albo jeżeli w okresie dwóch lat   

od daty jego przyjęcia wyniki nie zostały opublikowane.  

2. Jeżeli Uczelnia nie opublikuje pracy dyplomowej studenta w ciągu sześciu miesięcy  

od daty egzaminu dyplomowego, student może ją  opublikować, chyba że praca dyplomowa 

jest częścią utworu zbiorowego. 

3. Uczelnia może odmówić zgody na publikację, w szczególności gdy publikacja mogłaby 

narazić Uczelnię na odpowiedzialność lub szkodę spowodowane nieautoryzowanym 

wykorzystaniem praw własności intelektualnej lub tajemnic prawnie chronionych na rzecz 

osób trzecich. 

4. W przypadku, gdy prawa do dóbr własności intelektualnej lub przemysłowej przysługują 

Uczelni i nie jest ona zainteresowana ich komercjalizacją, twórca może zwrócić się  

do Komendanta-Rektora o przekazanie mu tych praw. Komendant-Rektor podejmuje 

decyzję z uwzględnieniem interesu Uczelni oraz wartości rynkowej tych praw. 

 

 

  

§ 16. 

Prawa do korzystania z wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez Uczelnię 

w celach komercyjnych i niekomercyjnych  
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1. Uczelnia ma prawo do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

których autorskie prawa majątkowe należą do niej. 

2. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dochodów z tytułu korzystania, sprzedaży lub 

świadczenia przez Uczelnię usług na rzecz osób i podmiotów trzecich przy wykorzystaniu 

dóbr własności intelektualnej lub przemysłowej, Uczelnia jest zobowiązana do wypłacenia 

twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie. 

3. Uczelnia ma prawo do korzystania z wyników badań  naukowych i prac rozwojowych   

do prowadzenia działalności dydaktycznej oraz w celach badawczych bez dodatkowego 

wynagrodzenia dla twórcy tego wyniku. 

 

 

§ 17. 

Obowiązki twórcy po ustaniu stosunku pracy, służby 

 

Z chwilą ustania stosunku pracy, służby twórca dobra własności intelektualnej lub        

przemysłowej, do którego prawa przysługują Uczelni jest zobowiązany do: 

1)   przekazania Uczelni informacji o posiadanych wynikach badań naukowych i prac 

rozwojowych prowadzonych w Uczelni;   

2) niewykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych 

w Uczelni do celów komercyjnych, chyba że następuje to za wiedzą  

i zgodą Komendanta-Rektora, przy zachowaniu praw i interesów Uczelni; 

3)   poszanowania praw i interesów Uczelni przy wykorzystywaniu wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni w dalszej działalności 

naukowej. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY WYNAGRADZANIA TWÓRCÓW 

 

§ 18. 

Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji  

 

1. W przypadku komercjalizacji danego dobra własności intelektualnej lub przemysłowej, 

jego twórcy przysługuje od Uczelni: 

1) 50 % wartości środków uzyskanych przez Uczelnię  z komercjalizacji bezpośredniej, 

obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio związanych z tą 

komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uczelnię lub spółkę celową; 

2) 50 % wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej 

komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów bezpośrednio 

związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uczelnię lub spółkę 

celową.   

2. Jeżeli część   przypadająca na twórcę, określona w ust. 1 pkt 1-2, przypada więcej niż  

na jednego twórcę, udział każdego twórcy określa się w stosunku do wkładu  

w stworzenie dobra niematerialnego. Jeżeli jednak twórcy zawarli umowę regulującą 

kwestie ich wkładu w stworzenie dobra niematerialnego, umowa ta będzie wiążąca. Jeżeli 

ustalenie wkładu w stworzenie dobra niematerialnego jest nadmiernie utrudnione, a brak jest 

umowy regulującej tę kwestię, wynagrodzenie należy się twórcom w częściach równych. 

3. Podział środków uzyskanych z komercjalizacji  nie może naruszać umów z podmiotami 

finansującymi badania lub prace rozwojowe, w ramach których doszło do wytworzenia 

dobra własności intelektualnej i przemysłowej. 
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4. Podstawą wypłaty środków uzyskanych z komercjalizacji danego dobra własności 

intelektualnej lub przemysłowej jest umowa zawarta z twórcą określająca podział środków 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZASADY I PROCEDURY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ 

NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

 

§ 19. 

Zasady i procedury komercjalizacji 

 

1. Uczelnia w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o 

wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi 

wynikami podejmuje decyzje w sprawie ich komercjalizacji. 

2. Decyzję w sprawie rozpoczęcia komercjalizacji lub zaniechaniu komercjalizacji 

podejmuje Komendant-Rektor. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o nie komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia w terminie 30 dni jest zobowiązana do złożenia 

pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do 

wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi 

wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których 

utwory te utrwalono. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie praw nie może być 

wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia 

umowy. 

4. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w 

ust. 3, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono przysługują Uczelni. 

5. Przepisy ust. 1, 3 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe 

były prowadzone: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansująca lub współfinansującą te badania lub prace, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy 

(badania lub prace zlecone); 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w obowiązujących w Uczelni przepisach 

sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub praz rozwojowych oraz know-

how związanym z tymi wynikami. 

6. Komendant-Rektor zawiera umowę, o której mowa w ust. 3 na podstawie 

przeprowadzonej przez właściwego  Dziekana wnikliwej analizy możliwości komercjalizacji 

wyniku badań naukowych i prac rozwojowych oraz konieczności objęcia wyniku ochroną 

prawną. 

7. Dziekan przedstawia opinię dotyczącą możliwości komercjalizacji wyniku badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz konieczności objęcia wyniku ochroną prawną,   

Komendantowi-Rektorowi w terminie 30 dni roboczych od uzyskania zgłoszenia  

o powstaniu dobra własności intelektualnej i przemysłowej. 
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8. Do czasu podjęcia decyzji przez Komendanta-Rektora o ochronie prawnej wyniku badań 

naukowych lub prac rozwojowych, twórca jest zobowiązany do zachowania rozwiązania w 

tajemnicy do dnia otrzymania z Urzędu Patentowego RP potwierdzenia zgłoszenia. 

Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na twórcy także po ustaniu stosunku pracy, 

służby aż do dnia potwierdzenia zgłoszenia. 

9. W stosunku do know-how Komendant-Rektor podejmuje decyzję o objęciu rozwiązania 

tajemnicą Uczelni. Właściwy Dziekan zobowiązany jest do zapewnienia warunków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających dochowanie poufności, zwłaszcza przez 

określenie listy osób mających dostęp do danych wraz z ich pisemnym zobowiązaniem do 

zachowania tajemnicy przez czas oznaczony. 

10. Twórca zobowiązany jest do współpracy z Uczelnią w zakresie prowadzonej 

komercjalizacji na każdym jej etapie, zachowania poufności wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, przekazywania Uczelni 

wszelkich danych i informacji związanych z dobrem, oceną wartości dobra oraz możliwości 

i sposobu jego efektywnej komercjalizacji przez Uczelnię. 

11. Twórca może przenieść na Uczelnię prawa do dóbr własności intelektualnej  

i przemysłowej, w stosunku do których Uczelnia nie nabyła praw na podstawie przepisów 

prawa lub umowy. W tym wypadku dobra te będą komercjalizowane na warunkach 

niniejszego regulaminu, o ile strony nie postanowią inaczej. 

12. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych należących do Uczelni może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę 

kapitałową zwaną dalej spółką celową.  

13. Spółka celowa zarządza przeniesionymi na nią przez Uczelnię prawami i decyduje  

o formie komercjalizacji. 

14. Uczelnia może utworzyć jedną spółkę celową, do której będzie wnosić prawa  

do wyników prac badawczych i rozwojowych lub tworzyć odrębne spółki celowe dla 

konkretnego dobra własności intelektualnej lub przemysłowej. 

15. Decyzję o utworzeniu spółki celowej podejmuje Komendant-Rektor po wyrażeniu 

zgody przez Senat Uczelni. 

16. Powierzenie spółce celowej zarządzania prawami własności intelektualnej lub 

przemysłowej Uczelni w zakresie ich komercjalizacji następuje w drodze umowy zawartej 

pomiędzy spółką celową a Uczelnią. Umowę w imieniu Uczelni zawiera Komendant-

Rektor. Umowa określa podział środków z   komercjalizacji pomiędzy spółkę a Uczelnię. 

 

§ 20. 

Audyt 
 

1. Na polecenie Komendanta-Rektora, audytor Uczelni dokonuje audytu praw  

do dóbr własności intelektualnej i przemysłowej, do których prawa przysługują Uczelni.  

2. Celem audytu jest ustalenie jakie dochody czerpie z nich Uczelnia  

i czy utrzymywanie ochrony jest opłacalne, a także jakie działania należy podjąć, aby 

ułatwić ich efektywną komercjalizację. 

 

 

 

 

§ 21. 

Zatrudnienie pracowników Uczelni w spółce celowej 

 



12 

 

1. Pracownik będący twórcą dobra niematerialnego może być  członkiem organów spółki, 

konsultantem lub jej pracownikiem. 

2. Uczelnia może zaoferować udział, o którym mowa w ust. 1, w spółce pracownikom 

Uczelni biorąc pod uwagę ich wkład w tworzenie dobra.   

3. Pracownik Uczelni może być zatrudniony w spółce za zgodą Komendanta-Rektora. 

4. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do jakichkolwiek korzyści 

uzyskanych z komercjalizacji dobra, poza uprawnieniami określonymi w umowie ze spółką.   

 

 

 

§ 22. 

Rejestry dóbr  

1. Tworzy się rejestr dóbr własności intelektualnej i przemysłowej Uczelni, w którym 

zawiera się: numer zgłoszenia, datę zgłoszenia, imię i nazwisko zgłaszającego 

(zgłaszających), imię i nazwisko twórcy (twórców), opis dobra, charakter i zakres uprawnień 

Uczelni, decyzje o ochronie, uzyskanie tej ochrony lub nie, wygaśnięcie ochrony i jego 

przyczyny, a także formy komercjalizacji. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 prowadzi Instytut Koordynacji Badań i Funduszy 

Pomocowych Uczelni. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZASADY KORZYSTANIA Z MAJĄTKU UCZELNI WYKORZYSTYWANEGO DO 

KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC 

ROZWOJOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG NAUKOWO-BADAWCZYCH 

 

§ 23. 

Udostępnianie infrastruktury Uczelni 

 

1. W związku z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczeniem usług naukowo-badawczych, Uczelnia może zezwolić na  korzystanie  

z infrastruktury Uczelni, w szczególności z pomieszczeń, materiałów lub urządzeń 

technicznych. 

2. Warunki odpłatności  i udostępnienia infrastruktury Uczelni będzie określać odrębna 

umowa zawarta między Uczelnią a osobą trzecią. 

3. W imieniu Uczelni umowę zawiera Komendant-Rektor. 

4. Nieodpłatne udostępnienie infrastruktury Uczelni jest możliwe w wyjątkowych 

sytuacjach, kiedy  posłuży to uzyskaniu lepszych efektów komercjalizacji i nie jest możliwe 

uzyskanie tego efektu w przypadku odpłatnego udostępnienia infrastruktury Uczelni. 

5. Decyzję o nieodpłatnym udostępnianiu infrastruktury podejmuje Komendant-Rektor. 

6. Do wynagrodzenia za korzystanie z infrastruktury Uczelni stosuje się obowiązujące  

w tym zakresie przepisy Uczelni.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 24. 

1. Komendant-Rektor może powołać pełnomocnika ds. ochrony własności intelektualnej  

i przemysłowej.  

 


