
Załącznik do Uchwały nr 22/15  

 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

we Włocławku z dnia  24 marca 2015 roku  

 

Regulamin zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami 

własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

 

§1.  

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich  pracowników Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zwanej dalej „Uczelnią”, jeżeli tak 

stanowi umowa zawarta między nimi a Uczelnią.  

2. Regulamin stosuje się także wobec stypendystów, studentów, stażystów oraz innych 

osób, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między nimi a Uczelnią. 

3. Pracownik jest zobowiązany podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią 

niniejszego regulaminu oraz o jego przestrzeganiu. 

§2.  

1. Za dobra niematerialne będące przedmiotem niniejszego regulaminu, uznaje się każdy 

przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 

postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia w rozumieniu 

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

2006 roku Nr 90 poz. 631 ze zm.) powstały:  

1) w trakcie prac naukowych, badawczych i rozwojowych realizowanych przez 

Uczelnię; 

2) w wyniku realizacji zadań powierzonych Uczelni; 

3) w wyniku wykonywania przez pracowników obowiązków ze stosunku pracy; 

4) w wyniku współpracy Uczelni z innymi podmiotami. 

2. Za dobra niematerialne będące przedmiotem niniejszego regulaminu uznaje się 

również utwory powstałe w trakcie urlopu naukowego lub  grantu uczelnianego.   

§3.  

1. Pracownik Uczelni,  stypendysta, student, stażysta, a także inne osoby, jeżeli tak 

stanowi umowa zawarta między nimi a Uczelnią,  zobowiązani są do przestrzegania 

niniejszego regulaminu.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek każdorazowo zgłaszać Rektorowi 

Uczelni  naruszenia praw na dobrach niematerialnych. 

3. Wszelkie spory dotyczące naruszeń praw na dobrach niematerialnych rozstrzygać 

będzie komisja powoływana przez Rektora.   

§4. 

1. Uczelnia zapewnia własnym, jak i powierzonym jej dobrom niematerialnym, należytą 

ochronę prawną. 

2. Realizacja uprawnień Uczelni w zakresie dóbr niematerialnych odbywa się z 

poszanowaniem praw twórców oraz we współdziałaniu z nimi. 

3. Uczelnia wspiera rozwój działalności twórczej i wynalazczej. 

 



§5.  

Wszelkie umowy zawierane przez Uczelnię, dotyczące dóbr niematerialnych winny być 

zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także innym przepisami,  

w szczególności: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  

2006 roku Nr 90 poz. 631 ze zm.) 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 119, poz. 1117 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 

2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze 

zm.); 

5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.); 

6) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, 

poz. 1037 ze zm.); 

7) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2012 roku, 

poz. 572 ze zm.).  

 

§6. 

1. Twórcą jest każda osoba wnosząca w powstanie utworu twórczy wkład,  

w szczególności uwidoczniona w tym charakterze na egzemplarzu utworu,  

z wyłączeniem osób zajmujących się obsługą techniczną, którzy nie są traktowani jako 

twórcy. 

2. Twórcy dobra niematerialnego przysługują niezbywalne autorskie prawa osobiste,  

w tym prawo do: 

a) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, albo do udostępnienia 

go anonimowo; 

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

c) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

d) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

 

§7.  

1. Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów niebędących utworami naukowymi  

stworzonych przez osoby, o których mowa w §1 ust. 1  przechodzą na uczelnię w 

chwili przyjęcia utworu z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w ust. 1 przechodzą na 

Uczelnię w przypadku, gdy pracownikowi określono w umowie o pracę lub zakresie 

obowiązków stosowne klauzule precyzujące twórcze obowiązki pracownika.  

3. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez 

pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują 

Uczelni, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

4. Gdy do powstania dzieła przyczyniły się osoby niebędące pracownikami Uczelni oraz 

jej pracownicy autorskie prawa majątkowe do niego przysługują Uczelni oraz tym 

osobom. 

5. Pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przyjęcia przez 

Uczelnię utworu z zastrzeżeniem ust. 5. 

6. W przypadku uznania przez Uczelnię dzieła za  wyjątkowe pracownik może  otrzymać 

dodatkową gratyfikację.  



 

 

§8.  

1. Jeżeli Uczelnia nie zawiadomi pracownika w terminie sześciu miesięcy od 

dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania 

określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że 

utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Uczelnia i pracownik  mogą również określić 

inny termin. 

2. Jeżeli Uczelnia, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do 

rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, 

twórca może wyznaczyć Uczelni, na piśmie, odpowiedni termin na rozpowszechnienie 

utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez 

Uczelnię wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do 

pracownika, chyba że umowa stanowi inaczej.  

3. Uczelnia oraz pracownik mogą określić inny termin na przystąpienie do 

rozpowszechniania utworu. 

4. Uprawnienie do pierwszej publikacji utworu następuje na wniosek dyrektora instytutu 

lub kierownika innej jednostki organizacyjnej uczelni, w której pracownik jest 

zatrudniony. Publikacja utworu nastąpi na warunkach określonych w umowie zawartej 

z pracownikiem i uczelnią. 

 

§9.  

1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, Uczelni przysługuje 

pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten 

utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.  

2. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 

dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w 

okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany. 

3. Uczelnia może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego 

zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten utwór osobom 

trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało to 

postanowione w umowie. 

 

§10.  

1. Prawa autorskie do pracy dyplomowej studenta przysługują w całości twórcy, 

jednakże uczelnia posiada prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej 

studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikuje pracy w ciągu 6 miesięcy od obrony pracy 

dyplomowej, student może ją opublikować bez zgody uczelni, chyba że praca 

dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.  

2. Na wniosek dyrektora instytutu, kierownika innej jednostki organizacyjnej uczelni,  

w ramach której student stworzył pracę dyplomową lub promotora pracy dyplomowej, 

zawierana jest ze studentem umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do 

niej oraz innych dóbr niematerialnych powstałych w trakcie ich realizacji stworzonych 

przez studenta. 

3. Umowy zawierane przez uczelnię z przedsiębiorcami, których wiedza lub potencjał 

wykorzystywane są przy wykonywaniu prac dyplomowych studentów, muszą 

zawierać regulacje wskazujące uprawnionego lub współuprawnionego do autorskich 

praw majątkowych do dobra intelektualnego powstałego przy wykonywaniu takich 

prac, uwzględniając należne prawa Uczelni, przedsiębiorcy oraz studenta. 

 



 

 

 

§11.  

1. W przypadku, kiedy utwór pracownika publikowany jest we własnych 

wydawnictwach uczelni, rozpowszechnianie utworu następuje na warunkach 

określonych każdorazowo w umowie zawartej między uczelnią a pracownikiem, 

zasadniczo nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dostarczenia utworu 

przez twórcę.  

2. Autorskie prawa majątkowe do utworów mających zastosowanie w procesie 

dydaktycznym przysługują twórcy. Twórca może przenieść na uczelnię autorskie 

prawa majątkowe do utworów dydaktycznych. Zakres i warunki takiego przeniesienia 

określa umowa zawarta pomiędzy twórcą a uczelnią. 

3. Do utworów stworzonych przez pracownika poza stosunkiem pracy lub przez osoby 

niebędące pracownikami uczelnia może nabyć autorskie prawa majątkowe na 

podstawie zapisów odrębnych umów z nimi zawartych. 

 

§12.  

1. Twórcy, wobec których zastosowanie ma niniejszy regulamin, zobowiązani są: 

1) zgłosić rektorowi lub prorektorowi ds. nauczania i studentów dobro 

niematerialne, które zostało przez nich stworzone, a do którego prawa 

majątkowe uczelnia nabywa na podstawie niniejszego regulaminu lub może 

nabyć na podstawie umowy; 

2) zachować poufność dotyczącą stworzonych przez siebie dóbr niematerialnych 

do których uczelnia nabywa prawa majątkowe na podstawie niniejszego 

regulaminu lub może nabyć na podstawie umowy. 

2. Z chwilą stworzenia dobra intelektualnego twórca ma obowiązek powiadomić o tym 

prorektora ds. nauczania i studentów i współdziałać z uczelnią w zakresie jego 

wykorzystania, a w szczególności: 

1) w celu uzyskania jego ochrony; 

2) uzyskania zgody uczelni na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do 

jego wykorzystania poza uczelnią, zwłaszcza zmierzających do komercjalizacji lub 

do udostępnienia go osobom trzecim; 

3) przekazanie wszelkich dodatkowych informacji dotyczących dobra intelektualnego 

oraz wykonanie i przekazanie stosownej dokumentacji 

 

§13.  

1. Utwory pracownicze mogą być przez ich twórcę wykorzystywane w jego własnej 

działalności naukowej i dydaktycznej w uczelni.  

2. Twórca jest zobowiązany do współdziałania z uczelnią przy komercjalizacji dóbr 

intelektualnych. 

3. Pracownik, który prowadzi działalność poza uczelnią nie może, bez uprzedniej zgody 

prorektora ds. nauczania i studentów, uczynić użytku z dobra intelektualnego, do 

którego prawa ma uczelnia. 

 

§14.  

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć spółkę celową w formie 

jednoosobowej spółki kapitałowej. 

2. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej Uczelnia  może wnieść w całości 

albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci praw do wyników badań 



naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem 

użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną 

albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi 

wynikami. 

3. Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu.  

 

§15.  

1. W przypadku komercjalizacji prowadzonej przez Uczelnię lub spółkę celową, 

pracownikowi przysługuje od Uczelni: 

1) 50% wartości środków uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji 

bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 20% 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 20% kosztów 

bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez 

uczelnię lub spółkę celową. 

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, Uczelnia ma prawo do 

25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o 

nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które 

zostały poniesione przez pracownika. 

3. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia 

uzyskania pierwszych środków. 

4. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Uczelnię  

z dobra niematerialnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, zasady podziału środków pochodzących z 

komercjalizacji prowadzonej przez spółkę kapitałową z udziałem Uczelni lub spółki 

celowej, określa umowa spółki lub umowa twórcy z Uczelnią lub spółką celową, przy 

czym udział twórcy w zyskach spółki nie wyklucza udziału w zyskach z 

komercjalizacji danego dobra prowadzonej równolegle w innej formie. 

6. Wynagrodzenie z tytułu osiągniętego zysku z komercjalizacji dobra intelektualnego 

przysługuje pracownikowi w okresie stosunku pracy, jak też po jego ustaniu. 

7. Wynagrodzenie z tytułu osiągniętego zysku dla osób niebędących pracownikami,  

z którymi zawarto umowy, przysługuje zgodnie z zapisami tej umowy. 

8. Twórca ponosi odpowiedzialność, jeśli stworzone przez niego dobro niematerialne 

narusza prawa osób trzecich. 

§16. 
1. Zawierając umowę o komercjalizacji dobra intelektualnego uczelnia może przyznać 

drugiej stronie umowy prawo do posługiwania się logo uczelni lub podawania 

informacji (np. na produktach) o związku dobra intelektualnego z uczelnią. 

2. W związku z komercjalizacją dobra intelektualnego uczelnia może zezwolić na 

odpłatne korzystanie z infrastruktury uczelni, jak np.: pomieszczeń, komputerów, baz 

danych, innych sprzętów będących własnością uczelni. Opłata powinna uwzględnić 

ceny rynkowe, jeśli nie będzie uzasadnione przyznanie na określony czas warunków 

preferencyjnych. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 określa rektor przy współudziale kanclerza 

uczelni. 



 

 

 

§17. 

1. Środki z komercjalizacji bezpośredniej należne twórcy wypłaca Uczelnia  

w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano 

pierwszy przychód.  

2. Środki z komercjalizacji pośredniej należne twórcy wypłaca spółka celowa  

w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzyskano 

pierwszy przychód.  

3. Pracownik prowadzący komercjalizację przekazuje Uczelni informację oraz należne 

mu środki uzyskane z komercjalizacji w terminie dwóch miesięcy od złożenia 

zeznania podatkowego za rok, w którym uzyskał pierwszy przychód. 

 

§18.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy następujących ustaw: 

1) prawo o szkolnictwie wyższym; 

2) o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

3) o ochronie baz danych; 

4) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5) Kodeks cywilny; 

6) Kodeks pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


