Na potrzeby kompletności, jednoznaczności oraz dla lepszej czytelności
w Regulaminie przewidziano tzw. „słowniczek”. Zawiera on listę pojęć zdefiniowanych na potrzeby Regulaminu.
Słowniczek
Pojęcia użyte w niniejszym komentarzu oznaczają:

Przewodniczący zespołu opracowującego Poradnik:
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Zespół opracowujący Poradnik (w kolejności alfabetycznej):
mgr Monika Błaszczyk
mgr Mariusz Grzesiczak
mgr Dariusz Laska
mgr Aleksandra Madej
mec. Maciej Sablik
mgr Maciej Sojka
Recenzja:
dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Regulamin

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami
prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji wprowadzony Uchwałą
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 430 z dnia
24 marca 2015 r.,

PrAut

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.)

PrWłPrzem

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410)

ZNK

ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,
z późn. zm.).

PrSzkWyż

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

KC

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

OBD

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

ZFN

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (j.t. Dz. U. z 2014 r. Nr 1620).

PIT

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Szanowni Państwo,
Z wielką radością i satysfakcją oddaję w Państwa
ręce Poradnik do Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich
komercjalizacji.
Zadaniem niniejszego Poradnika jest przybliżenie
środowisku akademickiemu przepisów regulaminu
wprowadzonego uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego nr 430 z 24 marca 2015 r. jako obowiązku
wynikającego z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uchwalania regulaminów dotyczących kwestii
zarządzania prawami własności intelektualnej oraz
komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.
Przystępna forma Poradnika ma za zadanie przedstawić zbiorczo katalog przepisów w tym obszarze,
ale także pokazać uczonym możliwości wynikające
z podjęcia ścieżki komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych. Zgodnie ze starą
dewizą usus magister est optimus – praktyka jest najdoskonalszym nauczycielem – szczególnie pomocne
są przykłady, które pełnią rolę studium przypadku.
Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim oraz zasad ich komercjalizacji z jednej strony
chroni prawa i interesy śląskiej Alma Mater, jako
uczelni rozszerzającej swoją działalność w obszarze komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
a z drugiej strony pełni rolę regulacyjną w obszarze
ochrony praw i obowiązków przedstawicieli środowiska akademickiego w aspekcie rozporządzania

4

Uniwersytet Śląski / Poradnik

tymi wynikami.Jest również odpowiedzią na prośby
uregulowania zasad współpracy płynące z otoczenia gospodarczego zainteresowanego korzystaniem
z wyników badań naukowych i prac rozwojowych
Uniwersytetu. Jestem pewien, że oddany w Państwa
ręce Poradnik, będzie użytecznym narzędziem i pozwoli poruszać się w sferze obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej i jej
komercjalizacji. Życzę, by wszelkie praktyczne działania prowadzone w oparciu o regulamin ochrony,
korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych, przyczyniły się do zwiększenia efektywności
procesów komercjalizacji w naszej Uczelni i na naszych wydziałach. Wierzę, że przyczyni się on również
do usprawnienia działań Uniwersytetu i przysporzy
korzyści jego pracownikom, studentom i partnerom.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Poradnika i Regulaminu, zapraszam do
kontaktu z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w jego powstanie: Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, Biurem Rzeczników
Patentowych oraz Działem Organizacyjno-Prawnym.
Gorąco zachęcam Państwa do lektury niniejszego
Poradnika!

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Załącznik do uchwały nr 430
Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania
wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz zasad ich komercjalizacji
Celem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z wyników prac intelektualnych, powstałych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, lub przy jego udziale, zarządzania tymi wynikami, komercjalizacji oraz
ochrony interesów zarówno Uniwersytetu, jak i twórców tych wyników.
§1
Pojęcia
1.
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Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „wyniki prac intelektualnych”,
zwane dalej również „wynikami”, oznacza:
1) utwory (dzieła) oraz przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym utwory naukowe, utwory
audiowizualne w tym filmowe, utwory muzyczne, dzieła plastyczne, programy komputerowe i bazy danych, w tym wszystkie formy wyrażenia
programu w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej,
np. materiały e-learningowe, dzienniki prac badawczych;
2) bazy danych niebędące utworami prawa autorskiego, chronione przepisami ustawy o ochronie baz danych;
3) projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej,
takie jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie
układów scalonych;
4) inne wyniki pracy intelektualnej, w tym takie, które nie stanowią przedmiotu praw wyłącznych, jak np. metody badań, opinie, ekspertyzy, wyniki
eksperymentów, ogólne koncepcje wyjaśnienia problemu, przewodniki
do ćwiczeń, dydaktyczne materiały multimedialne itp.;
5) odmiany roślin w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie prawnej
odmian roślin;
6) nowe odmiany ras i linii zwierząt, które uzyskały wpisy do ksiąg zarodowych w trybie przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich;
7) inne materiały biologiczne, które mogą być przedmiotem ochrony;

Uniwersytet Śląski / Poradnik
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8)

9)

2)

3.

4.
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„know-how”, czyli nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne i organizacyjne Uniwersytetu lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, będące wynikiem prac naukowych lub badawczo-rozwojowych, które stanowią tajemnicę Uniwersytetu,
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
dotyczących „tajemnicy przedsiębiorstwa”; jak również powołane wyżej
informacje niebędące wynikiem pracowniczym, jeżeli Uniwersytet nabył
do nich prawa i podjął w stosunku do nich niezbędne działania w celu
zachowania poufności;
modyfikacje wyników już istniejących, jeśli modyfikacja ta jest na tyle
istotna, że prowadzi do powstania nowego wyniku pracy intelektualnej,
podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenie ,,utwory naukowe” oznacza:
1) prace twórcze oparte na oryginalnym materiale eksperymentalnym, lub
wnoszące nowe oryginalne wyniki badawcze;
2) książki naukowe tzn. zwarte opracowania z odwołaniem do materiałów
źródłowych, dotyczące sprecyzowanego obszaru wybranej dziedziny lub
dyscypliny naukowej;
3) artykuły naukowe porządkujące określony obszar wiedzy naukowej lub
cykl wyników badawczych.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „pracownicze wyniki prac intelektualnych”, zwane dalej również „wynikami pracowniczymi”, oznacza:
1) wyniki stworzone w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających
ze stosunku pracy, niezależnie od prawnego źródła tych obowiązków
(umowa o pracę, akt mianowania, zakres czynności przypisanych stanowisku zajmowanemu przez twórcę, polecenie służbowe nie wykraczające
poza obowiązki pracownicze twórcy);
2) wyniki powstałe w ramach działalności statutowej, badań własnych,
grantów oraz w czasie trwania stypendium naukowego, urlopu naukowego w tym bezpłatnego, udzielonego przez Uniwersytet, jeżeli wykazują
związek merytoryczny z celem stypendium lub urlopu, jak również staży
naukowych;
3) wyniki stworzone poza obowiązkami pracowniczymi, jeżeli tak stanowi
umowa między twórcą wyników, a Uniwersytetem.
Wyniki powstałe w warunkach innych niż wymienione w ust. 3 są ,,niepracowniczymi wynikami prac intelektualnych”.
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5.

Przez ,,wyniki uzyskane przy pomocy Uniwersytetu” rozumie się niepracownicze wyniki prac intelektualnych, powstałe dzięki takim działaniom Uniwersytetu, które przyczyniły się do powstania wyników, w szczególności takim
jak: pomoc finansowa, organizacyjna, materiałowa, sprzętowa, lokalowa lub
techniczna itp.

6.

Przez ,,twórcę” rozumie się osobę lub osoby (współtwórców), które w sposób
twórczy przyczyniły się do powstania wyników prac intelektualnych. W dalszej części Regulaminu przez określenie „twórca” należy rozumieć również
współtwórców wyników prac intelektualnych.

7.

Przez „prawa własności intelektualnej” rozumie się prawa autorskie i prawa
pokrewne, łącznie z prawami autorskimi do programów komputerowych,
a także prawa własności przemysłowej, w szczególności odnoszące się do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Przez „prawa własności przemysłowej” rozumie się prawa wyłączne określone
przepisami dotyczącymi własności przemysłowej, w tym: patenty na wynalazki,
prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji na oznaczenia
geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych.
9. Przez ,,prawa osobiste” rozumie się niezbywalne i niewygasające w czasie
prawa przysługujące twórcy wyniku pracy intelektualnej, chroniące jego osobistą więź z tym wynikiem.
10. Przez ,,prawa majątkowe” rozumie się przede wszystkim prawo do korzystania
z wyników prac intelektualnych, prawo do rozporządzania nimi na wszelkich
polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wyników.
8.

11. Przez ,,komercjalizację wyników prac intelektualnych” rozumie się sprzedaż
praw do tych wyników 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 wyników prac intelektualnych („komercjalizacja
pośrednia”).
12. Przez „spółkę celową” rozumie się spółkę SPIN-US Sp. z o.o., utworzoną przez
Uniwersytet, w trybie przewidzianym w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, w celu komercjalizacji pośredniej wyników prac intelektualnych,
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w stosunku do których uprawnionym lub współuprawnionym jest Uniwersytet, której w drodze odrębnej umowy zawartej z Uniwersytetem w oparciu
o art. 86a ust. 2 powierzone zostało zarządzanie prawami do wyników prac
intelektualnych w zakresie ich komercjalizacji bezpośredniej.

§3
Zakres przedmiotowy Regulaminu
1.

Jeżeli z przepisów odrębnych albo umów, których stroną jest Uniwersytet nie
wynika inaczej, postanowienia Regulaminu stosuje się do:
1) pracowniczych wyników prac intelektualnych;
2) wyników uzyskanych przy pomocy Uniwersytetu;
3) niepracowniczych wyników prac intelektualnych o charakterze twórczym,
jeżeli prawa majątkowe do nich zostały przeniesione w całości lub
w części na rzecz Uniwersytetu;
4) innych wyników prac intelektualnych, w przypadkach określonych
w Regulaminie.

2.

Twórcy wyników prac intelektualnych obowiązani są do określenia na piśmie
wielkości udziałów w przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz sposobu wspólnego podejmowania decyzji dotyczących wykonywania ich praw, w szczególności do wyznaczenia pełnomocnika,
upoważnionego do reprezentowania ich interesów wobec Uniwersytetu.

3.

Zawarcie umowy, na mocy której prawa do wyników prac intelektualnych stworzonych przez pracownika Uniwersytetu delegowanego do innej instytucji
naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą miałyby przysługiwać tej
instytucji, wymaga zgody Rektora lub osoby przez niego upoważnionej. To
samo dotyczy zawarcia umowy o stypendium krajowe lub zagraniczne.

4.

Zawarcie umowy z pracownikiem Uniwersytetu przewidującej odstępstwa od
niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej zgody Rektora. Wniosek składany przez pracownika do Rektora powinien określać różnice/odstępstwa
od Regulaminu, które w ramach konkretnej umowy mają mieć zastosowanie.

13. Przez „spółkę spin–off” rozumie się spółkę utworzoną z udziałem spółki celowej lub z udziałem twórcy wyników prac intelektualnych w celu komercjalizacji
wyników prac intelektualnych, do których co najmniej część praw należy do
Uniwersytetu i/lub twórcy.
14. Przez „BWG” rozumie się Biuro Współpracy z Gospodarką.
15. Przez „Komisję” rozumie się Komisję Rektorską ds. własności intelektualnej.
16. Przez „kierownika jednostki organizacyjnej” rozumie się dziekana wydziału
lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.
17. Przez „majątek Uniwersytetu” – rozumie się w szczególności wszystkie urządzenia, aparaturę, narzędzia, programy komputerowe oraz inne składniki majątku
pozostające bezpośrednio w dyspozycji Uniwersytetu, które mogą być wykorzystywane do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
§2
Zakres podmiotowy Regulaminu
Postanowienia Regulaminu stosuje się do:
1) pracowników Uniwersytetu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
lub mianowania, których zakres obowiązków pracowniczych chociażby
w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym;
2) pozostałych pracowników Uniwersytetu, jeżeli wynika to wyraźnie ze
stosunków prawnych łączących pracownika z Uniwersytetem, w szczególności z umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia;
3) studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, stażystów,
stypendystów lub innych osób, które mają swój udział w wynikach prac
intelektualnych powstałych w Uniwersytecie lub przy jego pomocy i nie
pozostają z Uniwersytetem w stosunku pracy, jeżeli wynika to z umów
zawartych przez nich z Uniwersytetem;
4) osób, które za zgodą Uniwersytetu uzyskały dostęp do wyników prac
intelektualnych Uniwersytetu.
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§4
Podstawowe obowiązki pracowników oraz osób, do których zastosowanie ma
Regulamin
1.

Obowiązki określone poniżej w ust. 2 – 6 znajdują zastosowanie do wyników
prac intelektualnych, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przyjętych w ramach Regulaminu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych wyników.

2.

Twórca lub pełnomocnik twórców, o którym mowa w § 3 ust. 2 ma obowiązek zgłosić Uniwersytetowi fakt powstania wyników prac intelektualnych,
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w tym ewentualnego zamiaru pierwszego udostępnienia go publiczności,
w terminie dwóch tygodni od jego stworzenia. Zgłoszenie powinno nastąpić
odpowiednio na formularzu zgłoszenia wyniku prac intelektualnych w postaci
projektu wynalazczego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
lub formularzu zgłoszenia wyniku prac intelektualnych niebędącego projektem
wynalazczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3.

4.
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Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony kierownikowi jednostki organizacyjnej, do której ma być przypisany wynik prac
intelektualnych. W przypadku projektów wynalazczych kierownik jednostki
organizacyjnej obowiązany jest przekazać formularz zgłoszenia niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych do Biura Rzeczników Patentowych. W przypadku wyników niebędących projektem wynalazczym kierownik
jednostki organizacyjnej, po wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie komercjalizacji, obowiązany jest przekazać formularz zgłoszenia niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych do BWG.
Zgłoszenie wyników prac intelektualnych powinno zawierać dane osobowe
twórcy, jego podpis oraz istotne informacje dotyczące wyniku wraz z dokumentacją, w szczególności rodzaj stworzonego wyniku, opis, zakres zastosowania,
a także informacje wskazujące na możliwość uzyskania praw wyłącznych
z zakresu prawa własności przemysłowej. Jeśli w stworzeniu wyniku uczestniczyła więcej niż jedna osoba, zgłoszenie wymaga podpisania przez wszystkich
twórców.

5.

W stosunku do wyników prac intelektualnych stanowiącego wynik pracowniczy, twórca ma obowiązek współdziałać z Uniwersytetem oraz spółką celową
w zakresie jego wykorzystania, w szczególności: przy wszelkich działaniach
zmierzających do wykorzystania wyniku poza Uniwersytetem, zwłaszcza zmierzających do komercjalizacji wyniku oraz podjęcia czynności zmierzających do
objęcia wyniku ochroną prawną, zwłaszcza zgłoszenia wyniku celem uzyskania
prawa wyłącznego. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności
przekazanie potrzebnych informacji oraz dokumentacji.

6.

Obowiązek współdziałania, o którym mowa w ust. 5 powyżej dotyczy w szczególności wyników, o których mowa w § 9, oraz § 11 i obejmuje zwłaszcza
obowiązek zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby
wyłączyć możliwość uzyskania ochrony wyniku, w tym praw wyłącznych.
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§5
Postanowienia szczegółowe dotyczące utworów/utworów naukowych
1.

Autorskie prawa osobiste – w rozumieniu art. 16 pr. aut. - do utworu będącego
wynikiem pracowniczym przysługują jego twórcy. Wykonywanie tych praw nie
może utrudniać korzystania z utworu przez Uniwersytet oraz rozporządzania
nim.

2.

Autorskie prawa majątkowe do utworu (z wyłączeniem utworów naukowych)
będącego wynikiem pracowniczym przysługują – o ile umowa nie stanowi inaczej - Uniwersytetowi w zakresie wynikającym z przepisów art. 12 i 13 pr. aut.

3.

Uniwersytet nabywa majątkowe prawa autorskie wskazane w ust. 2 z chwilą
przyjęcia utworu. Wraz z nabyciem wskazanych praw autorskich do utworu,
Uniwersytet nabywa własność nośników, na jakich został on utrwalony, chyba
że umowa z twórcą stanowi inaczej. Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia
utworu prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
w zakresie praw przysługujących mu na podstawie Regulaminu. Zakres wykonywania prawa zależnego określa odrębna umowa.

4.

Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują twórcy z następującymi zastrzeżeniami:
1) Uniwersytetowi przysługuje - na warunkach określonych w art. 14 pr.
aut. pierwszeństwo opublikowania takiego utworu; decyzję o wykonaniu
prawa pierwszeństwa podejmuje bezpośredni przełożony, niezwłocznie
po dostarczeniu utworu przez twórcę; prawo pierwszeństwa 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, z tym, że przed upływem wyżej
wymienionych terminów Uniwersytet może oświadczyć, że nie skorzysta
z przysługującego mu prawa pierwszeństwa;
2) Uniwersytetowi służy - bez odrębnego wynagrodzenia dla twórcy - prawo
korzystania z materiału zawartego w utworze naukowym oraz udostępniania tego utworu osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.

5.

Autorskie prawa majątkowe do utworu niebędącego wynikiem pracowniczym
przysługują – o ile umowa nie stanowi inaczej – twórcy utworu, z zastrzeżeniem, że Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy
dyplomowej studenta, na zasadach określonych w art. 15a pr. aut., oraz do
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przysługuje wynagrodzenie w razie uzyskania przez Uniwersytet dochodu
w wyniku korzystania z przysługujących mu praw majątkowych do tego
programu.

udostępniania tej pracy osobom trzecim w celach naukowych i dydaktycznych.
6.

Nie narusza prawa Uniwersytetu do pierwszej publikacji pracowniczego utworu
naukowego zaprezentowanie go przez twórcę na konferencjach, kongresach,
seminariach i innych zjazdach o charakterze naukowym, pod warunkiem, że:
1) twórca uzyskał na to uprzednią zgodę bezpośredniego przełożonego;
2) twórca, dokonując publikacji utworu oprócz swojego nazwiska, podał
pełną nazwę Uniwersytetu.

7.

Jeżeli Uniwersytet zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do pierwszej publikacji utworu naukowego, publikacja i rozpowszechnianie utworu
następuje na warunkach określonych w umowie wydawniczej zawartej między
Uniwersytetem, a twórcą.

8.

Jeżeli wyniki zawarte w utworze naukowym, będące wynikami pracowniczymi,
mogą być objęte ochroną prawną na rzecz Uniwersytetu lub mogą być skomercjalizowane, nie wolno ujawniać ich istoty w stopniu pozbawiającym je
zdolności patentowej, ochronnej lub rejestracyjnej albo obniżającym ich
wartość rynkową.

9.
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1.

Do wyników pracowniczych w postaci baz danych będących utworami prawa
autorskiego zastosowanie mają przepisy § 6 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu.

2.

Pracownicy, doktoranci, studenci i stażyści Uniwersytetu mogą - dla własnych
celów naukowych i dydaktycznych - korzystać z baz danych, o których mowa
w ust. 1, na warunkach ustalonych z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
w której baza powstała lub jest przypisana, a także powoływać się na nie
i przytaczać ich fragmenty w podręcznikach i publikacjach z podkreśleniem
prawa Uniwersytetu do tych baz.

3.

Osoby, które chcą korzystać z baz danych, o których mowa w ust. 1 i ich fragmentów dla celów zarobkowych lub udostępniać je osobom trzecim zarówno
w wersji drukowanej jak i z wykorzystaniem technik informatycznych, muszą
uzyskać na to pisemną zgodę Uniwersytetu.

Twórcy utworu będącego wynikiem pracowniczym przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez Uniwersytet z tego utworu z dniem uzyskania
przez Uniwersytet dochodu z tego tytułu.
§6
Postanowienia szczegółowe dotyczące programów komputerowych

1.

§7
Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych będących utworami

Autorskie prawa osobiste – w zakresie określonym w art. 16 i 77 pr. aut. - do
programu komputerowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują
jego twórcy.

§8
Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych sui generis
(niebędących utworami)
1.

Prawa majątkowe do baz danych sui generis, w rozumieniu ustawy o ochronie
baz danych, które stanowią wynik pracowniczy, przysługują Uniwersytetowi.

2.

Prawa osobiste twórców baz danych, o których mowa w ust. 1, chronione są
na podstawie przepisów k.c. o dobrach osobistych.

2.

Autorskie prawa majątkowe – w rozumieniu art. 74 ust. 4 pr. aut - do programu
komputerowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują, o ile umowa
nie stanowi inaczej, Uniwersytetowi.

3.

Wolno korzystać z części bazy, w niekomercyjnych celach dydaktycznych lub
badawczych pod warunkiem wskazania w materiałach, w ramach których wykorzystano fragmenty bazy, praw przysługujących Uniwersytetowi do tej bazy.

3.

Programy komputerowe będące wynikiem pracowniczym i stworzone do celów
dydaktycznych mogą być wykorzystywane dla takich celów przez wszystkich
pracowników Uniwersytetu.

4.

Do baz danych, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy § 6 ust.
4 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu.

4.

Twórcy programu komputerowego, będącego wynikiem pracowniczym,
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przysługujące Uniwersytetowi za przeniesienie wspominanych wyżej praw
nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do
Regulaminu. W imieniu Uniwersytetu ofertę zawarcia umowy o przeniesienie
praw do wyników pracowniczych składa Prorektor właściwy ds. nauki, który
również uprawniony jest do zawarcia umowy.

§9
Postanowienia dotyczące nowych odmian roślin i ich materiałów siewnych,
stanowiących wynik prac rozwojowych nowych ras, rodów i linii zwierząt
gospodarskich, innych materiałów biologicznych, projektów wynalazczych oraz
know-how.
1.

2.

3.

4.
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Postanowienia ujęte w ust. 2 - 9 znajdują zastosowanie do wyników prac
intelektualnych stanowiących wyniki pracownicze objętych definicjami z §
1 ust. 1 pkt 3, 5, 6 oraz 8, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przyjętych
w stosunku do nich w ramach Regulaminu.
Uniwersytet w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji o określonych w ust. 1 wynikach pracowniczych podejmuje decyzję w sprawie ich
komercjalizacji. Wzór decyzji w sprawie komercjalizacji wyniku prac intelektualnych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z komercjalizacji twórcy przysługuje prawo złożenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie siedmiu dni od dnia
powiadomienia o wydaniu decyzji. Wniosek zawierający jedynie ponowienie
wcześniejszych uwag i sugestii twórcy wyrażanych w toku wypracowania
wspólnej rekomendacji, o której mowa w § 16 ust. 6 niniejszego Regulaminu,
pozostaje bez rozpatrzenia.
Przyjmuje się, że termin określony w ust. 2 rozpoczyna swój bieg w dniu
roboczym następującym po dniu, w którym Uniwersytet otrzymał informację
o wynikach pracowniczych, z zastrzeżeniem że twórca zadośćuczynił wymaganiom określonym w § 4 ust. 2 – 6 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, a
także Uniwersytet otrzymał komplet dokumentów, materiałów i informacji
niezbędnych dla oceny zgłoszonego wyniku, na potrzeby podjęcia decyzji
w sprawie jego komercjalizacji.
W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o rezygnacji z komercjalizacji
albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Uniwersytet
jest zobowiązany, w terminie trzydziestu dni, do złożenia twórcy pisemnej
oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do
wyników pracowniczych określonych w ust. 1, łącznie z informacjami, utworami
wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 7 pkt 2. Umowa powinna
zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie

Uniwersytet Śląski / Poradnik

5.

W przypadku nieprzyjęcia przez twórcę oferty zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 4, w terminie 30 dni od otrzymania oferty, prawa do wyników pracowniczych określonych w ust. 1, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością
nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi,
przekazanymi zgodnie z ust. 7 pkt 2, przysługują Uniwersytetowi.

6.

Przepisy ust. 1 - 5 i ust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczą przypadków, gdy
badania naukowe lub prace rozwojowe, w wyniku których powstały wyniki
pracownicze określone w ust. 1 były prowadzone:
1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te
badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw
do tych wyników 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 ustawie, sposób dysponowania wynikami oraz know-how związanym z tymi wynikami.

7.

Twórca wyniku pracowniczego jest zobowiązany do:
1) zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz know-how związanego z tymi wynikami;
2) przekazania Uniwersytetowi wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono,
i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji;
3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających
do wdrażania wyników bez uprzedniej akceptacji Uniwersytetu;
4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach
zmierzających do uzyskania praw wyłącznych – nie dłużej niż przez okres
przysługiwania praw Uniwersytetowi.

8.

Przepisów ust. 1 – ust. 7 nie stosuje się, jeżeli umowa stanowi inaczej.

9.

Twórcy wyników określonych w ust. 1, przysługuje prawo do wymieniania go
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zobowiązaniem do zachowania tajemnicy przez czas oznaczony przez kierownika oraz opatrzenie dokumentacji odpowiednią klauzulą stopnia niejawności.

jako twórcy w publikacjach, rejestrach oraz w innych dokumentach związanych
z wynikiem oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych
ze stosowania wyniku – prawo do wynagrodzenia ustalonego na zasadach
i w wysokości określonych w § 17 Regulaminu.
§ 10
Postanowienia szczegółowe dotyczące nowych ras, rodów i linii zwierząt
gospodarskich.
1.

Uniwersytet jako hodowca dysponuje dokumentacją hodowlaną i programem
hodowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 8 ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2.

Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której wyhodowana została nowa rasa, ród lub linia, Uniwersytet wystąpi o przyznanie jej prawa
do prowadzenia księgi hodowlanej lub rejestru oraz o przyznanie jej uprawnień jednostki dokonującej oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt
gospodarskich.

3.

Autorskie prawa osobiste do programów hodowlanych przysługują ich twórcom.

§ 12
Postanowienia szczegółowe dotyczące wyników prac intelektualnych
studentów i doktorantów
1.

Stosownie do treści art. 8 pr. aut, art. 11 ust. 1 pwp oraz art. 23 kc – prawa
osobiste i prawa majątkowe do wyników prac intelektualnych stworzonych przez
studentów, doktorantów, zarówno w trakcie studiów i praktyk, jak i w pracach
dyplomowychi doktorskich, co do zasady należą do ich twórców. Zakres praw
majątkowych może być odmiennie uregulowany w umowie z twórcą.

2.

Jeżeli wyniki prac intelektualnych studenta lub doktoranta powstały przy pomocy - w szczególności finansowej, materiałowej lub organizacyjnej - Uniwersytetu, albo stanowią fragment grantu lub innej pracy naukowo-badawczej
realizowanej w podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, kierownik tej jednostki obowiązany jest podpisać z twórcą umowę przyznającą
Uniwersytetowi w całości lub w części prawa majątkowe do tego wyniku.

3.

Prawa majątkowe do utworów audiowizualnych realizowanych przez studentów, a produkowanych przez Uniwersytet należą do Uniwersytetu na podstawie
każdorazowo składanego oświadczenia przez studenta. Oświadczenie to jest
warunkiem niezbędnym do podjęcia się przez Uniwersytet roli producenta
utworu audiowizualnego.

4.

Zobowiązuje się studentów i doktorantów do zachowania w poufności wyników
prac intelektualnych stworzonych przy pomocy - w szczególności finansowej,
materiałowej lub organizacyjnej - Uniwersytetu, albo stanowiących fragment
grantu lub innej pracy naukowo-badawczej realizowanej w podstawowej
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. Brak poufności będzie co najmniej
naruszeniem prawa pierwszeństwa Uniwersytetu do pierwszej publikacji.

§ 11
Postanowienia szczegółowe dotyczące tajemnic Uniwersytetu („know-how”)
1.

2.
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Twórcy wyniku stanowiącego know-how Uniwersytetu, przysługuje prawo
do wymieniania go jako twórcy we wszelkich dokumentach związanych
z wynikiem oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych
ze stosowania wyniku – prawo do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej
na zasadach określonych w § 17 Regulaminu (w odniesieniu do wyników
pracowniczych) albo prawo do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej na
zasadach określonych w odrębnej umowie (w odniesieniu do wyniku nie
będącego wynikiem pracowniczym).
Decyzję o objęciu i uznaniu wyników prac intelektualnych za know-how Uniwersytetu podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek bezpośredniego przełożonego twórcy. Kierownik jednostki organizacyjnej jest
zobowiązany do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających dochowanie poufności, zwłaszcza przez określenie listy osób
mających dostęp do informacji stanowiących know-how wraz z ich pisemnym
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§ 13
Postanowienia szczegółowe dotyczące wyników prac intelektualnych w postaci
projektów wynalazczych
1.

Jeżeli projekty wynalazcze, takie jak wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego są wynikami pracowniczymi, to prawo
do uzyskania praw wyłącznych, obejmujących w szczególności: patent na

Uniwersytet Śląski / Poradnik

23

2.

3.

Prawa, o których mowa w ust. 1, dotyczące rozwiązań powstałych w wyniku
realizacji umów o współpracy między Uniwersytetem, a jednostką zewnętrzną,
regulują każdorazowo te umowy oraz umowy wewnętrzne, zawierane pomiędzy twórcą i Uniwersytetem.

2.

Do czasu podjęcia przez Prorektora właściwego ds. nauki decyzji, o której
mowa w ust. 1, twórca oraz inni pracownicy posiadający informacje o projekcie,
obowiązani są zachować je w tajemnicy. W razie podjęcia decyzji o ochronie
prawnej projektu, twórca oraz inni pracownicy posiadający informacje o projekcie, zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy do dnia otrzymania
z urzędu ds. ochrony własności przemysłowej potwierdzenia zgłoszenia lub
dłużej, jeśli taka będzie decyzja Prorektora właściwego ds. nauki. Obowiązek
zachowania tajemnicy spoczywa na twórcy także po ustaniu stosunku pracy,
aż do upływu wskazanych wyżej terminów.

4.

Jeżeli projekt wynalazczy jest rezultatem współpracy pracownika Uniwersytetu (lub innego twórcy objętego Regulaminem) oraz twórcy Regulaminem
nie objętego, prawo do tego projektu przysługuje Uniwersytetowi w części
odpowiadającej wielkości udziału twórczego pracownika Uniwersytetu (lub
innego twórcy objętego Regulaminem), jeżeli rezultat tego udziału jest wynikiem pracowniczym.

5.

Uniwersytet jest uprawniony do bezpłatnego korzystania we własnym zakresie
z projektów wynalazczych dokonanych przy pomocy Uniwersytetu.

6.

Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwokupu praw do projektów wynalazczych dokonanych przy jego pomocy.

1.

O ile umowa nie stanowi inaczej, to prawa majątkowe i prawa osobiste do niepracowniczych wyników pracy intelektualnej, przysługują w całości ich twórcom.

7.

Twórcy projektu wynalazczego nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie
przez Uniwersytet jedynie dla celów badawczych lub dydaktycznych z projektu
będącego wynikiem pracowniczym.

2.

8.

Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio do korzystania przez Uniwersytet
dla celów badawczych lub dydaktycznych z projektów wynalazczych dokonanych przy pomocy Uniwersytetu, jeżeli cele badawcze nie są realizowane dla
osiągnięcia korzyści materialnych przez Uniwersytet.

Każdy twórca niepracowniczego wyniku prac intelektualnych może zwrócić
się do Uniwersytetu lub spółki celowej z prośbą o udzielenie mu pomocy
w zarządzaniu tym wynikiem. Uniwersytet lub spółka celowa może udzielić pomocy nieodpłatnie lub odpłatnie, także w zamian za część udziałów
w prawie do wyniku. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określa umowa
o udzielenie pomocy.

§ 14
Zasady postępowania z wynikami pracowniczymi w postaci projektów
wynalazczych
1.

24

pracowniczego w postaci projektu wynalazczego, jego twórca jest zobowiązany
do zgłoszenia go do kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a następnie - po uzyskaniu jego opinii co do celowości ubiegania się
o ochronę prawną projektu, a także co do sposobu jego rozpowszechniania
- do Rzecznika Patentowego Uniwersytetu. Po dokonaniu analizy projektu
Rzecznik Patentowy przekaże swoją opinię do Prorektora właściwego ds. nauki, który podejmie ostateczną decyzję o celowości ubiegania się o ochronę
prawną projektu.

wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, jak również
prawo do ich komercjalizacji przysługują Uniwersytetowi.
Twórca projektu wynalazczego niebędącego wynikiem pracowniczym może
przenieść na Uniwersytet – w całości lub w części – prawo do uzyskania
praw wyłącznych na warunkach określonych w art. 20 pwp albo przekazać
go Uniwersytetowi do korzystania w trybie art. 21 pwp.

Niezwłocznie - to jest zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu - po uzyskaniu wyniku
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§ 15
Postanowienia szczegółowe dotyczące niepracowniczych
wyników prac intelektualnych

§ 16
Postanowienia szczegółowe dotyczące komercjalizacji
wyników pracy intelektualnej Uniwersytetu
1.

Uniwersytet może komercjalizować wyniki pracy intelektualnej, którymi dysponuje przez:
1) udostępnianie ich podmiotom trzecim, w szczególności przez udzielenie
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im licencji do korzystania z wyników prac intelektualnych;
przeniesienie praw majątkowych do wyników na podmiot trzeci, w szczególności przez ich sprzedaż;
tworzenie lub obejmowanie udziałów w spółkach spin-off.

7.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe warunki
komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu, określane są każdorazowo w umowach z podmiotami trzecimi, uczestniczącymi w procesie
komercjalizacji.

2.

Władze Uniwersytetu przed podjęciem decyzji o komercjalizacji wyników prac
intelektualnych i formie tej komercjalizacji, zasięgają opinii twórców wyników
prac intelektualnych, kierownika jednostki organizacyjnej, w której powstał
wynik, Komisji, o której mowa w § 1 ust. 15 oraz spółki celowej.

8.

3.

Komercjalizacja wyników prac intelektualnych obejmuje następujące etapy:
1) badanie wyniku z punktu widzenia możliwości uzyskania i utrzymania
praw wyłącznych;
2) badanie potencjału komercjalizacyjnego wyniku;
3) działania ukierunkowane na rozpoznanie zainteresowania potencjalnych
inwestorów wykorzystaniem wyniku;
4) wybór formy i ustalenie warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje i zawarcie odpowiednich umów.

Twórca pracowniczego wyniku prac intelektualnych zobowiązany jest do współdziałania z Uniwersytetem, w celu umożliwienia maksymalnie efektywnej
komercjalizacji tych wyników. W zakresie w jakim współdziałanie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym mogłoby wpłynąć na wywiązywanie się
przez twórcę z obowiązków wynikających z umowy łączącej go z Uniwersytetem, podjęcie przez twórcę dodatkowej aktywności/zaangażowania wymaga
uprzedniego uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym twórcy.

9.

Zasady i szczegółowe warunki funkcjonowania w tym przeprowadzania komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu przy udziale/przez
podmioty, o których mowa w § 1 ust. 12 i 13 powinny być określone w szczególności w aktach ustrojowych tych podmiotów. W przypadku powierzenia
przez Uniwersytet spółce celowej zarządzania prawami 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
związanymi z tymi wynikami, zasady i tryb przeprowadzania komercjalizacji
wyników przez spółkę celową oraz sposób sprawowania przez Uniwersytet
kontroli i nadzoru nad wykonywaniem umowy o zarządzanie oraz komercjalizacją poszczególnych wyników określać będzie umowa o zarządzanie,
natomiast w odniesieniu do komercjalizacji pośredniej odrębna umowa
o współpracy i nadzorze właścicielskim.

2)
3)

4.

Decyzja, o której mowa w ust. 2 podejmowana jest w sposób zapewniający
uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu tych decyzji
nie mogą uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub majątkowo z podmiotami trzecimi, uczestniczącymi w procesie komercjalizacji, zwłaszcza takimi jak
licencjobiorcy lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy twórcy
w stopniu, w jakim współdecyduje on o utworzeniu spółki ze swoim udziałem

5.

Decyzja, o której mowa w ust. 2, podjęta może być dopiero po uprzedniej decyzji, co do zapewnienia ochrony prawnej wyników prac intelektualnych (tzn. po
podjęciu decyzji i ewentualnym dokonaniu zgłoszenia do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP lub innym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej lub
objęciu ich tajemnicą Uniwersytetu).

6.
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Decyzję o wyborze formy komercjalizacji w odniesieniu do danego wyniku
podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez BWG. W trakcie wyboru formy komercjalizacji twórca może
przedstawić BWG swoje uwagi/sugestie w celu wypracowania wspólnej rekomendacji dla Prorektora właściwego ds. nauki. Decyzja Prorektora właściwego
ds. nauki o wyborze formy komercjalizacji może być zmieniona stosownie do
zmiany okoliczności.
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10. Przed podjęciem decyzji o konkretnym sposobie komercjalizacji należy
w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę interes Uniwersytetu, interes pracowników-twórców wyników prac intelektualnych, najkorzystniejszy w danych
okolicznościach sposób komercjalizacji, warunki zaangażowania twórców-pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji, w tym zwłaszcza na
etapie wdrożenia i rozwoju wykorzystywanych wyników prac intelektualnych.
11. Umowa dotycząca komercjalizacji wyników pracy intelektualnej powinna
uwzględniać interes Uniwersytetu, w szczególności przez zapewnienie prawa
do nieodpłatnego korzystania z tego wyniku we własnym zakresie, zwłaszcza
dla celów badawczo-naukowych lub dydaktycznych.
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12. W związku z komercjalizacją wyników prac intelektualnych Uniwersytet może
zezwolić podmiotom uczestniczącym w procesie komercjalizacji, zwłaszcza
stworzonej w tym celu spółce celowej oraz spin-off, na korzystanie z majątku
w tym infrastruktury Uniwersytetu, w tym pomieszczeń, mediów oraz aparatury
technicznej. Zasady udostępnienia infrastruktury Uniwersytetu powinny być
sprecyzowane w umowach z podmiotem korzystającym.
13. Zawierając umowę dotyczącą komercjalizacji wyników prac intelektualnych
Uniwersytet może nałożyć obowiązek używania na wszelkich dokumentach
związanych z obrotem tym wynikiem logo Uniwersytetu oraz wskazywania
Uniwersytetu jako miejsca stworzenia wyniku.
14. Wszelkie działania z zakresu komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu wspiera powołane w tym celu BWG. W szczególności do zadań BWG
należy nadzór i bieżąca kontrola nad procesami komercjalizacji. Szczególne
uprawnienia BWG w ramach poszczególnych form komercjalizacji określać
będą umowy z podmiotami trzecimi/spółkami określonymi w ust. 1.
15. Uniwersytet dokonuje komercjalizacji wyników pracy intelektualnej, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem utworzonej w tym celu spółki celowej.
W przypadku komercjalizacji bezpośredniej współpraca przebiega na zasadach
i warunkach określonych w umowie powierzenia zarządzania wynikami prac
intelektualnych oraz know-how, zaś w przypadku komercjalizacji pośredniej
na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie o współpracy
i nadzorze właścicielskim.

3.

4.

Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości
przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza
się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.

5.

Prawa, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługują przez pięć lat od dnia uzyskania
pierwszych środków (przychodów).

6.

Po otrzymaniu od twórcy informacji o wynikach prac intelektualnych oraz
o know-how związanym z tymi wynikami, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, Uniwersytet oraz twórca mogą, o ile prawo nie stanowi inaczej, określić
w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji
tych wyników.

7.

Za wykorzystanie przez Uniwersytet pracowniczych wyników prac intelektualnych do celów niekomercyjnych (w szczególności naukowych lub dydaktycznych), twórcy tego wyniku nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
W omawianym przypadku twórca może otrzymać nagrodę Rektora w trybie
przewidzianym odrębnymi przepisami.

§ 17
Dochody z komercjalizacji oraz wynagrodzenie twórców
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1.

Dochód z tytułu komercjalizacji wyników prac intelektualnych, który przysługuje
Uniwersytetowi, przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów
uzyskania i utrzymania ochrony tych wyników.

2.

W przypadku komercjalizacji wyników prac intelektualnych, jego twórcy przysługuje od Uniwersytetu:
1) 50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez Uniwersytet
z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub spółkę celową;
2) 50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez spółkę celową
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w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o 25% kosztów
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione
przez Uniwersytet lub spółkę celową.
W przypadku dokonanej przez twórcę komercjalizacji wyników prac intelektualnych, Uniwersytetowi przysługuje 25% wartości środków (przychodów)
uzyskanych przez twórcę z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25%
kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez twórcę.

§ 18
Komisja Rektorska ds. własności intelektualnej
1.

Komisja Rektorska ds. własności intelektualnej jest organem pomocniczym
Prorektora właściwego ds. nauki w sprawach decyzji podejmowanych na
podstawie niniejszego Regulaminu.

2.

W skład Komisji wchodzi 7 członków. Z urzędu zasiadają w niej Prorektor
właściwy ds. nauki, rzecznik patentowy, przedstawiciel BWG. Pozostałe osoby
desygnuje Rektor. Komisja powoływana jest na okres kadencji władz.
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3.

Przewodniczącym Komisji jest Prorektor właściwy ds. nauki. Jeden z członków
Komisji, wyznaczony przez Rektora, pełni funkcję Sekretarza i prowadzi dokumentację prac Komisji, natomiast obsługę administracyjną prowadzi BWG.

4.

Tryb postępowania i podejmowania decyzji przez Komisję zostanie ustalony w odrębnym regulaminie pracy Komisji, zatwierdzonym przez jej
Przewodniczącego

5.

Komisja jest organem opiniująco-doradczym. Zadania Komisji obejmują
w szczególności:
1) wyrażanie opinii w przedmiocie decyzji podejmowanych na podstawie
niniejszego Regulaminu;
2) proponowanie zmian w niniejszym Regulaminie;
3) opracowywanie lub opiniowanie innych aktów prawnych z zakresu
ochrony lub komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu;
4) badanie i ocena efektywności działań Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji wyników prac intelektualnych;
5) proponowanie rozwiązań ewentualnych sporów wynikłych przy zarządzaniu własnością intelektualną Uniwersytetu, w szczególności w zakresie
spółek spin-off;
6) wykonywanie pozostałych zadań z zakresu ochrony prawnej dóbr własności intelektualnej oraz ich komercjalizacji zleconych przez Rektora
lub Prorektora właściwego ds. nauki.
§ 19
Inne postanowienia dotyczące wyników prac intelektualnych

1.

2.
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W razie podjęcia, za zgodą Rektora, indywidualnej współpracy z zewnętrznym
podmiotem dotyczącej stworzenia wyników prac intelektualnych, pracownik
Uniwersytetu zobowiązany jest do unikania sytuacji konfliktu interesów wobec
Uniwersytetu, a jeżeli taka sytuacja wystąpi lub zajdzie uzasadniona obawa, że
może wystąpić – ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym kierownika
jednostki organizacyjnej celem uzgodnienia dalszego postępowania.
Rektor lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje cyklicznego audytu wyników prac intelektualnych, do których prawa przysługują Uniwersytetowi.
Celem audytu jest w szczególności ustalenie, jakie korzyści czerpie z nich
Uniwersytet i czy utrzymanie ochrony jest uzasadnione, a także, jakie działania należy podjąć, aby ułatwić ich efektywną eksploatację. Jeżeli w wyniku
audytu Uniwersytet nie będzie zainteresowany utrzymywaniem ochrony
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i komercjalizacją wyników prac intelektualnych, ma obowiązek powiadomić
o tym twórcę i na jego wniosek przenieść na niego prawa do tego wyniku.
§ 20
Zasady korzystania z majątku Uniwersytetu wykorzystywanego
do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
1.

Dopuszcza się korzystanie z majątku Uniwersytetu do celów komercjalizacji
oraz świadczenia usług naukowo-badawczych, o ile łącznie:
1) w odniesieniu do infrastruktury badawczej – dochowano obowiązków
wynikających z odrębnego regulaminu;
2) nie stoi to w sprzeczności ze zobowiązaniami Uniwersytetu, w szczególności dotyczącymi badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na podstawie umowy ze stroną finansującą 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,
3) Uniwersytet posiada upoważnienie do korzystania z danego prawa własności intelektualnej;
4) takie wykorzystanie nie grozi ujawnieniem informacji, mogącym pozbawić
wartości know how Uniwersytetu lub jego partnerów;
5) nie powstaje istotne ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa partnera Uniwersytetu powierzonej Uniwersytetowi w sposób zapewniający
poufność.

2.

Kierownik jednostki organizacyjnej nadzoruje przestrzeganie Regulaminu
w zakresie zasad korzystania z majątku Uniwersytetu powierzonego tej jednostce oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie,
a także właściwe wykorzystanie w celach komercjalizacji wyników badań
składników tego majątku.

3.

Korzystanie z majątku Uniwersytetu wykraczające poza obowiązki i zadania
wynikające ze stosunku pracy oraz poza zadania wynikające z realizacji umów
zawartych przez Uniwersytet z podmiotami zewnętrznymi, wymaga zgody
Rektora lub osób przez niego upoważnionych.

4.

Majątek Uniwersytetu może być wykorzystywany do komercjalizacji oraz
do świadczenia usług naukowo-badawczych na rzecz podmiotu zewnętrznego wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a
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5.
6.

7.

8.

Uniwersytetem i w zakresie w niej określonym.
Korzystanie z majątku Uniwersytetu nie może zakłócać bieżącej działalności
Uniwersytetu.
W przypadku korzystania z majątku Uniwersytetu zakupionego ze środków
zewnętrznych stosuje się przede wszystkim regulacje programów, z których
zakup sfinansowano i regulacje te mają pierwszeństwo w przypadku ich
sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
O odpłatności za korzystanie z majątku Uniwersytetu wykorzystywanego
do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych decyduje
właściwy kierownik jednostki organizacyjnej zgodnie z kalkulacją kosztów
wykorzystania majątku.

4.

Oświadczenie pracownika o znajomości i akceptacji zasad określonych niniejszym Regulaminem według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu włącza się do jego akt osobowych.

5.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do prowadzenia rejestru
przyjętych formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w § 4 ust. 2, którym
nadają numer ewidencyjny.

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustaw oraz przepisów wykonawczych do nich:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; w skrócie „pwp”);
2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.; w skrócie „pr. aut.”);
3) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128
poz. 1402, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(j.t Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502;w skrócie „k.p.”);
8) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 121, z późn. zm.; w skrócie „k.c.”);
10) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j. t.
Dz. U z 2014 r., poz. 1620).

7.

Wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Senatu.

8.

Rektor ma prawo odstąpić od zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli przemawia za tym ważny interes Uniwersytetu oraz nie pozostaje
w sprzeczności z innymi aktami normatywnymi.

W przypadku uzasadnionej konieczności wykorzystania majątku Uniwersytetu przez spółkę celową w związku z prowadzoną komercjalizacją, właściwy
kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od odpłatności za wykorzystywany majątek jeżeli uzyskane w ten sposób wyniki prac intelektualnych
wykorzystane zostaną w prowadzonej komercjalizacji bez uszczerbku dla
Uniwersytetu.
§ 21
Postanowienia końcowe
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1.

W sprawach objętych Regulaminem, w imieniu Uniwersytetu decyzje podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki.

2.

Sprawy sporne wynikające na tle niniejszego Regulaminu, w tym spory co
do tego czy wyniki prac intelektualnych powstały w ramach wykonywania
obowiązków służbowych pracownika rozstrzyga Prorektor właściwy ds. nauki,
po zasięgnięciu opinii Komisji. Strony sporu niezadowolone z rozstrzygnięcia
Prorektora mogą swoich praw dochodzić przed sądami powszechnymi na
zasadach ogólnych.

3.

Wszelkie nieuzgodnione z kierownikiem jednostki organizacyjnej działania
ze strony pracowników w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu
Uniwersytetu co do wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy
a w szczególności z wykorzystaniem jego zasobów, a także dysponowanie
prawem Uniwersytetu do wyników prac intelektualnych będą traktowane jako
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
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§1
Pojęcia
1.

Komentarz
do
Regulaminu ochrony, korzystania
i zarządzania wynikami prac intelektualnych
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz zasad ich komercjalizacji
(wprowadzonego uchwałą Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 430 z dnia 24 marca 2015r.)

Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „wyniki prac intelektualnych”, zwane
dalej również „wynikami”, oznacza:
1) utwory (dzieła) oraz przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym utwory naukowe, utwory
audiowizualne w tym filmowe, utwory muzyczne, dzieła plastyczne, programy
komputerowe i bazy danych, w tym wszystkie formy wyrażenia programu
w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej, np. materiały
e-learningowe, dzienniki prac badawczych;
2) bazy danych niebędące utworami prawa autorskiego, chronione przepisami
ustawy o ochronie baz danych;
3) projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej,
takie jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych;
4) inne wyniki pracy intelektualnej, w tym takie, które nie stanowią przedmiotu
praw wyłącznych, jak np. metody badań, opinie, ekspertyzy, wyniki eksperymentów, ogólne koncepcje wyjaśnienia problemu, przewodniki do ćwiczeń,
dydaktyczne materiały multimedialne itp.;
5) odmiany roślin w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian
roślin;
6) nowe odmiany ras i linii zwierząt, które uzyskały wpisy do ksiąg zarodowych w trybie przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich;
7) inne materiały biologiczne, które mogą być przedmiotem ochrony;
8) „know-how”, czyli nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne Uniwersytetu lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, będące wynikiem prac naukowych lub
badawczo-rozwojowych, które stanowią tajemnicę Uniwersytetu, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dotyczących „tajemnicy przedsiębiorstwa”; jak również powołane wyżej informacje
niebędące wynikiem pracowniczym, jeżeli Uniwersytet nabył do nich prawa
podjął w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności;
9) modyfikacje wyników już istniejących, jeśli modyfikacja ta jest na tyle istotna,
że prowadzi do powstania nowego wyniku pracy intelektualnej, podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo własności intelektualnej chroni szereg dóbr niematerialnych.
W zależności od ich charakteru oraz sposobu ochrony określa się je w prawie
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powszechnym różnymi nazwami. Przykładowo PrAut mówi o utworach, PrWłPrzem
– o wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych i in. Do możliwych do
objęcia ochroną prawną dóbr własności intelektualnej zalicza się także know-how.
W związku z ich cechami wspólnymi, takimi jak niematerialny charakter oraz
wartość majątkowa – dla uproszczenia w Regulaminie zdecydowano się łącznie
regulować zasady ochrony tych dóbr i objąć je wspólną nazwą wyników prac
intelektualnych lub po prostu wyników. Różnicą pomiędzy zakresem pojęcia ustawowego i regulaminowego jest włączenie w zakres tego ostatniego – pojęcia
know-how, które z kolei PrSzkWyż wymienia oddzielnie. Różnica nie jest w praktyce
istotna, gdyż ustawa PrSzkWyż w większości przypadków nakazuje stosować do
niego te same zasady, co do pozostałych wyników.
Szczegółowe regulacje uwzględniające charakter każdego z tych dóbr przewidują oddzielne paragrafy Regulaminu.

wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy
oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów
i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych
systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;
Prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji
oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,
procesów i usług, w szczególności:
c)

1)
Ustawa PrSzkWyż wskazuje swój zakres przedmiotowy. Artykuł 86d tej
ustawy nakazuje stosować przepisy art. 86e ÷ 86h do następujących wytworów
intelektualnych:
1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem
przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,
2) prac rozwojowych – powstałych w ramach wykonywania przez pracownika
Uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy oraz do know-how
związanego z tymi wynikami. Wynikami prac rozwojowych mogą być
utwory w rozumieniu PrAut.
Ww. przepisy zostały dodane nowelizacją PrSzWyż z 11 lipca 2014 r., która
weszła w życie 1 października 2014 r. Dotyczą one przede wszystkim zasad nabywania przez Uczelnie praw do takich wyników oraz zasad ich komercjalizacji,
a także podziału korzyści w wypadku udanego spieniężenia tych dóbr.
Ustawa PrSzkWyż nie zawiera definicji badań naukowych, prac rozwojowych,
ani definicji know-how. Co do pierwszych dwu pojęć ich zakresu należy poszukiwać
w ZFN. Ustawa ta definiuje je w art. 2 pkt. 3) i 4).
Na badania naukowe składają się:
a) badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej
wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia
na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie,
b) badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej
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2)

3)

tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są
one przeznaczone do celów komercyjnych,
opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym
oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty
pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do
celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy
odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem
produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług
oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem przepisu ustawy ZFN, wynikami prac
rozwojowych mogą być także utwory prawa autorskiego. Nie można jednoznacznie wykluczyć, że programy komputerowe oraz bazy danych powstałe w ramach
wykonywania przez pracownika Uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy
będzie można uznać za wyniki prac rozwojowych, o których mowa w art. 86d pkt
2 PrSzkWyż. Należy każdorazowo analizować, czy ich wytworzenie mieści się
w granicach prac rozwojowych, ponieważ w zależności od celu oraz etapu, w którym powstały określone czynniki, mogą one zostać zakwalifikowane jako prace
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rozwojowe, lub też nie. 1
Brak jest z kolei jednolitej definicji know-how. Wydaje się, że zakres tego
pojęcia w ustawie o PIT (art. 5a pkt 34) lit. c)) został określony zbyt szeroko, gdyż
nie uwzględnia wymogu tajności tych informacji. Bardziej właściwym wydaje się
rozumienie know-how jako synonimu tajemnicy przedsiębiorstwa wskazanej w art.
11 ZNK, czyli jako nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji
posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
Podsumowując, nowe przepisy „komercjalizacyjne” ustawy PrSzkWyż znajdą
zastosowanie do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także do
powiązanego z nimi know-how. Aby ustalić zakres tych pojęć należy sięgnąć do ZFN
oraz ZNK. Rezultatów („wyników”) badań i prac powstałych na Uczelni będą zatem
dotyczyły specjalne zasady, co oznacza – mówiąc w uproszczeniu – obowiązek
powzięcia decyzji przez daną Uczelnię co do ich komercjalizacji oraz szansę na
ich nabycie przez danego naukowca (twórcę wyniku).
Podkreślić należy, że wynikami tymi mogą być bardzo różne przedmioty własności intelektualnej: utwory, w tym audiowizualne, wynalazki, wzory użytkowe
i wzory przemysłowe, odmiany roślin, bazy danych i inne.
Powyżej naszkicowano zasady prawa powszechnego w odniesieniu do wyników. Znajdują one doprecyzowanie na gruncie Regulaminu ochrony, korzystania
i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji. Regulaminowa definicja wyników obejmuje
przykładowo przedmioty własności intelektualnej wskazane w PrAut, spośród
których najszerzej znane są utwory, ale także inne przedmioty własności intelektualnej, jak przedmioty tzw. praw pokrewnych.
Zagadnienie autorskoprawnej ochrony baz danych jest nieco bardziej złożone.
Bazy danych bowiem mogą stanowić utwory. Są też jednak takie bazy danych, które
z uwagi na niedostateczny poziom oryginalności (np. zwykła książka telefoniczna)
nie będą uważane za utwory w rozumieniu PrAut i oczywiście nie będą podlegać
ochronie przewidzianej przepisami tej ustawy. Warunkiem uznania zbioru materiałów za przedmiot prawa autorskiego jest – zgodnie z ogólnymi założeniami
PrAut – twórczy charakter pracy, przejawiający się w zakresie doboru, układu lub
zestawienia materiałów. 2
W związku jednak z tym, że często takie bazy danych, jak np. portfel klientów,
wymagały do ich sporządzenia nakładu pracy i kosztów oraz przedstawiają pewną

wartość majątkową – to mimo braku indywidualności, oryginalności i twórczości
polskie ustawodawstwo przyznaje im ochronę. Ochronę tę w doktrynie określa się
jako sui generis (łac. dosł. „swego rodzaju”). Jej zasady określa ustawa OBD. Warto
wspomnieć, że tej ochronie podlegają także te bazy danych, które nie są utworami.3 Innymi słowy bazy danych stanowiące utwory są chronione kumulatywnie na
gruncie dwóch ustaw:
• PrAut oraz
• OBD
natomiast bazy danych niebędące utworami – wyłącznie na podstawie jednej
ustawy, czyli OBD.

1
Na podstawie stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonego w odpowiedzi (znak DIR.
ZSA.555.67.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.) na pismo Stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
przy Uniwersytecie Wrocławskim.

3
T. Targosz, A. Tischner – Ochrona baz danych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, LEX/el., 2008, nr 7803

Know-how to informacje o charakterze praktycznym (techniczne, technologiczne, organizacyjne), które co do zasady i z woli ich właściciela pozostają
niejawne. Praktyczny wymiar pojęcia know-how polega na tym, że częstokroć
obejmuje on informacje, których nie można chronić w inny sposób na gruncie
obowiązującego prawa. Przykładowo, know-how będą często stanowić:
•
wynalazki, co do których nie podjęto decyzji o rozpoczęciu procedury
patentowej (i odpowiednio wzory użytkowe), bowiem uznano, że ukrycie
tych rozwiązań w tajemnicy będzie stanowić skuteczniejszą ochronę,
•
efektywne schematy organizacyjne przedsiębiorców,
•
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne – czyli takie wytwory intelektualne, które nie mogą być chronione na gruncie prawa autorskiego ani prawa patentowego.
W Regulaminie przyjęto rozumienie know-how odwołujące się do tajemnicy
przedsiębiorstwa z ZNK. Warto podkreślić, że zasadniczą cechą know-how w tym
rozumieniu jest niejawność informacji.
Modyfikacje wyników już istniejących – same mogą stanowić wyniki pod
warunkiem, że zmiana będzie dostatecznie istotna.
2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenie ,,utwory naukowe” oznacza:
1) prace twórcze oparte na oryginalnym materiale eksperymentalnym, lub
wnoszące nowe oryginalne wyniki badawcze;
2) książki naukowe tzn. zwarte opracowania z odwołaniem do materiałów
źródłowych, dotyczące sprecyzowanego obszaru wybranej dziedziny lub
dyscypliny naukowej;
3) artykuły naukowe porządkujące określony obszar wiedzy naukowej lub cykl
wyników badawczych.

2
J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.) – Komentarz do art.3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
[w:] Barta J. (red.), Markiewicz R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie
i prawa pokrewne. Komentarz., LEX, 2011, pkt 3.
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Artykuł 14 PrAut przewiduje specjalną regulację w stosunku do pracowniczych
utworów naukowych. Jest to specjalna kategoria utworów, które mimo tego, że powstają w związku z wykonywaną pracą, to obok praw osobistych również prawa
majątkowe do nich pozostają przy twórcy.
Pojęcie to, choć posługuje się nim ustawa, nie zostało w niej zdefiniowane.
Przepis §1 ust. 2 Regulaminu precyzuje pojęcie utworu naukowego poprzez wskazanie przykładów. Najczęściej spotykanym rodzajem utworów naukowych będą
artykuły naukowe, monografie, wszelkie publikacje i skrypty.
Należy podkreślić, że pomimo tego, iż dany utwór będzie miał charakter
naukowy, wciąż – na mocy niniejszego Regulaminu – będzie wynikiem prac intelektualnych i należy zgłaszać jego powstanie tak, jak wszystkich innych utworów
pracowniczych.
3.

4.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „pracownicze wyniki prac intelektualnych”, zwane dalej również „wynikami pracowniczymi”, oznacza:
1) wyniki stworzone w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze
stosunku pracy, niezależnie od prawnego źródła tych obowiązków (umowa
o pracę, akt mianowania, zakres czynności przypisanych stanowisku zajmowanemu przez twórcę, polecenie służbowe nie wykraczające poza obowiązki
pracownicze twórcy);
2) wyniki powstałe w ramach działalności statutowej, badań własnych, grantów oraz w czasie trwania stypendium naukowego, urlopu naukowego
w tym bezpłatnego, udzielonego przez Uniwersytet, jeżeli wykazują związek
merytoryczny z celem stypendium lub urlopu, jak również staży naukowych;
3) wyniki stworzone poza obowiązkami pracowniczymi, jeżeli tak stanowi
umowa między twórcą wyników, a Uniwersytetem.
Wyniki powstałe w warunkach innych niż wymienione w ust. 3 są ,,niepracowniczymi wynikami prac intelektualnych”.

Te dwa ustępy dzielą wyniki prac intelektualnych na pracownicze i niepracownicze. W odniesieniu do wyników pracowniczych należy podkreślić, że w zakres
tego pojęcia zaliczono także takie wyniki, które powstały w czasie stypendium lub
urlopu naukowego – jeżeli wykazują związek z ich celem. Zatem na przykład:
1)

do utworów pracowniczych zaliczymy:
ekspertyzę, którą wykonuje pracownik naukowy Uniwersytetu, na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem a podmiotem zewnętrznym,
• krótki film realizowany w zakresie naukowych bądź dydaktycznych
kompetencji Wydziału Radia i Telewizji,

•

publikację w czasopiśmie naukowym sporządzaną w ramach obowiązków pracowniczych (wprawdzie będzie to ww. utwór naukowy i z tego
powodu będą go dotyczyły odmienne zasady „własnościowe”, pozostaje
on jednak utworem pracowniczym).
2) do pracowniczych projektów wynalazczych zaliczymy:
•
ultrakondensator wykonany w ramach badań prowadzonych na Uniwersytecie (przykład rzeczywisty),
3) do utworów niepracowniczych zaliczymy:
•
publikację wykonaną bez pomocy Uniwersytetu.
5.

Zdefiniowane tu pojęcie wyników uzyskanych przy pomocy Uniwersytetu określa
pewien szczególny podzbiór wyników niepracowniczych charakteryzujący się tym, że
powstały one przy pomocy Uniwersytetu. Regulamin wiąże z tym faktem określone
skutki prawne opisane przy następnych paragrafach.
Przykład: praca dyplomowa wykonana z pomocą finansową, organizacyjną, sprzętową
Uniwersytetu.
6.
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Przez ,,twórcę” rozumie się osobę lub osoby (współtwórców), które w sposób twórczy przyczyniły się do powstania wyników prac intelektualnych. W dalszej części
Regulaminu przez określenie „twórca” należy rozumieć również współtwórców
wyników prac intelektualnych.

Na potrzeby Regulaminu, pojęcie twórcy zostało zdefiniowane szerzej, niż
w prawie powszechnym. Po pierwsze, dotyczy nie tylko osób, które dokonały projektu wynalazczego lub stworzyły jakiś utwór. Obejmuje ono także inne osoby, które
twórczo przyczyniły się do powstania wyników prac intelektualnych.
7.

Przez „prawa własności intelektualnej” rozumie się prawa autorskie i prawa
pokrewne, łącznie z prawami autorskimi do programów komputerowych, a także
prawa własności przemysłowej, w szczególności odnoszące się do wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

8.

Przez „prawa własności przemysłowej” rozumie się prawa wyłączne określone
przepisami dotyczącymi własności przemysłowej, w tym: patenty na wynalazki,

•
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Przez ,,wyniki uzyskane przy pomocy Uniwersytetu” rozumie się niepracownicze
wyniki prac intelektualnych, powstałe dzięki takim działaniom Uniwersytetu,
które przyczyniły się do powstania wyników, w szczególności takim jak: pomoc
finansowa, organizacyjna, materiałowa, sprzętowa, lokalowa lub techniczna itp.
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9.

prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

że pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje pełen zakres wyników, tj. także
utwory prawa autorskiego, bazy danych, projekty wynalazcze, odmiany roślin, nowe
odmiany ras i linii zwierząt i in. (por. §1 ust. 1).

Przez ,,prawa osobiste” rozumie się niezbywalne i niewygasające w czasie prawa
przysługujące twórcy wyniku pracy intelektualnej, chroniące jego osobistą więź
z tym wynikiem.

12. Przez „spółkę celową” rozumie się spółkę SPIN-US Sp. z o.o., utworzoną przez
Uniwersytet, w trybie przewidzianym w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, w celu komercjalizacji pośredniej wyników prac intelektualnych,
w stosunku do których uprawnionym lub współuprawnionym jest Uniwersytet,
której w drodze odrębnej umowy zawartej z Uniwersytetem w oparciu o art. 86a
ust. 2 powierzone zostało zarządzanie prawami do wyników prac intelektualnych
w zakresie ich komercjalizacji bezpośredniej.

10. Przez ,,prawa majątkowe” rozumie się przede wszystkim prawo do korzystania
z wyników prac intelektualnych, prawo do rozporządzania nimi na wszelkich
polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wyników.
Ustępy 9 i 10 regulują podział praw do wyników na osobiste i majątkowe.
W odniesieniu do praw osobistych to w przypadku prawa autorskiego będzie to
ochrona nieograniczonej w czasie i niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu więzi
twórcy z utworem (verba legis – art. 16 PrAut). W odniesieniu do projektów wynalazczych, w zakresie praw osobistych twórcy przysługuje prawo do wymieniania
go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach
(art. 8. ust. 1 pkt 3) PrWłPrzem).
Prawem osobistym twórcy wynalazku będzie m.in. prawo do wskazania go
w zgłoszeniu patentowym, a następnie w rejestrze Urzędu Patentowego (pomimo,
że np. zgłaszającym będzie Uniwersytet a nie sam twórca). Natomiast prawem
osobistym twórcy publikacji naukowej będącej utworem prawa autorskiego będzie
m.in. prawo do integralności publikacji (czyli prawo do nienaruszalności treści
i formy utworu). Prawem majątkowym zaś – będzie przykładowo prawo Uniwersytetu do uzyskania patentu na wynalazek swojego pracownika (tzw. wynalazek
pracowniczy), a także możliwość rozporządzania prawem do danej ekspertyzy
wykonanej przez pracownika, pod warunkiem, że oba przykładowe przedmioty
własności intelektualnej powstały w wyniku wykonywania obowiązków służbowych
przez twórcę wobec Uniwersytetu.
11. Przez ,,komercjalizację wyników prac intelektualnych” rozumie się sprzedaż praw
do tych wyników 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 wyników prac intelektualnych („komercjalizacja pośrednia”).
Definicja komercjalizacji wyników prac intelektualnych jasno koresponduje
z definicją komercjalizacji wskazaną w PrSzWyż, wprowadzoną nowelizacją
z 11 lipca 2014 r., (a która weszła w życie 1 października 2014 r.). Warto podkreślić,
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13. Przez „spółkę spin–off ” rozumie się spółkę utworzoną z udziałem spółki celowej lub z udziałem twórcy wyników prac intelektualnych w celu komercjalizacji
wyników prac intelektualnych, do których co najmniej część praw należy do
Uniwersytetu i/lub twórcy.
14. Przez „BWG” rozumie się Biuro Współpracy z Gospodarką.
15. Przez „Komisję” rozumie się Komisję Rektorską ds. własności intelektualnej.
16. Przez „kierownika jednostki organizacyjnej” rozumie się dziekana wydziału lub
kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.
17. Przez „majątek Uniwersytetu” – rozumie się w szczególności wszystkie urządzenia,
aparaturę, narzędzia, programy komputerowe oraz inne składniki majątku pozostające bezpośrednio w dyspozycji Uniwersytetu, które mogą być wykorzystywane
do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
Majątek Uniwersytetu został zdefiniowany w niniejszym Regulaminie szeroko.
Obejmuje nie tylko rzeczy (w rozumieniu kodeksu cywilnego), ale także prawa
majątkowe na dobrach niematerialnych (np. patenty na wynalazki, majątkowe
prawa autorskie do utworów, prawa do know-how). Do majątku Uniwersytetu
należy zaliczyć prawo do korzystania z programów komputerowych (czyli licencję
na program). Do majątku Uniwersytetu jednak nie zalicza się praw osobistych
pracownika, w tym prawa do ujawniania siebie jako twórcy w dokumentach patentowych publikowanych w bazie danych Urzędu Patentowego, ani żadnych innych
praw osobistych twórców.
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§2
Zakres podmiotowy Regulaminu
Postanowienia Regulaminu stosuje się do:
1.

pracowników Uniwersytetu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania, których zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega
na świadczeniu pracy o charakterze twórczym;

prac intelektualnych, będą podlegać przepisom Regulaminu, o ile zostanie tak
postanowione w umowie z Uniwersytetem.
Przykład: student zrealizował pracę magisterską na aparaturze i materiałach należących
do Uniwersytetu. Będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe oraz osobiste,
przy czym w odpowiedniej umowie prawa majątkowe mogą być przeniesione na inny
podmiot, zwłaszcza Uniwersytet
4.

Przepis dotyczy pracowników, których z Uniwersytetem łączy stosunek pracy.
Nieistotna jest przy tym podstawa tego stosunku (tj. czy jest to umowa o pracę, czy
akt mianowania). Przepis Regulaminu odwołuje się do twórczego charakteru obowiązków pracowniczych. Będzie to oznaczać, że pracownicy administracyjni, których
obowiązkiem pracowniczym jest przygotowywanie takich opracowań, jak prezentacje, projekty graficzne, raporty itp. – także będą objęci jego postanowieniami.
2.

pozostałych pracowników Uniwersytetu, jeżeli wynika to wyraźnie ze stosunków
prawnych łączących pracownika z Uniwersytetem, w szczególności z umowy
o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia;

osób, które za zgodą Uniwersytetu uzyskały dostęp do wyników prac intelektualnych Uniwersytetu.

Przepis niniejszy dotyczy takich wyników, do których dostęp jest z jakichś
względów ograniczony i konieczna jest nań zgoda władz Uniwersytetu. Chodzi tu
oczywiście o inne osoby niż wskazane w punktach 1) ÷ 3) powyżej. Takie osoby
muszą zostać poinformowane o obowiązku stosowania się do postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim planują korzystać z wyników.
Zakres podmiotowy regulaminu został wskazany w § 2. Paragraf ten określa 4 kategorie podmiotów, które mają obowiązek stosować się do przepisów
Regulaminu.

Pojęcie „pracownik” zostało użyte w tym punkcie w znaczeniu szerokim,
tj. do jego zakresu zalicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz
osoby współpracujące z Uniwersytetem na podstawie umów cywilnoprawnych,
jak umowa o dzieło, zlecenie oraz umowa o świadczenie usług (do której na mocy
art. 750 Kodeku cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu).
Przykład: prawa majątkowe do ekspertyzy zamówionej przez Uniwersytet, a wykonanej
przez osobę nie pozostającą w stosunku pracy – przejdą na Uniwersytet, o ile tak
przesądzono w odpowiedniej umowie.
3.

studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, stażystów, stypendystów lub innych osób, które mają swój udział w wynikach prac intelektualnych
powstałych w Uniwersytecie lub przy jego pomocy i nie pozostają z Uniwersytetem
w stosunku pracy, jeżeli wynika to z umów zawartych przez nich z Uniwersytetem;

Ta kategoria obejmuje przede wszystkim osoby pobierające naukę na Uniwersytecie. Regulamin znajduje zastosowanie wprost do studentów (studiów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, stażystów i stypendystów. Inne osoby, które mają swój udział w wynikach
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§3
Zakres przedmiotowy Regulaminu
1.

2.

Jeżeli z przepisów odrębnych albo umów, których stroną jest Uniwersytet nie
wynika inaczej, postanowienia Regulaminu stosuje się do:

1) pracowniczych wyników prac intelektualnych;
Ustęp pierwszy wskazuje te wytwory intelektualne, do których należy stosować
przepisy Regulaminu. Konstrukcja Regulaminu przewiduje szereg zasad ogólnych,
które doznają doprecyzowania w kolejnych paragrafach zawierających szczegółowe
postanowienia w odniesieniu do danej kategorii wyników prac intelektualnych (por.
np. §5)
Co do pracowniczych wyników prac intelektualnych – por. uwagi do §1 ust.
3. i 4.
Przykład: wynalazek pracownika naukowego, który nadaje się do opatentowania.
2) wyników uzyskanych przy pomocy Uniwersytetu;
Wskazanie wyników uzyskanych przy pomocy Uniwersytetu koresponduje
z dalszymi przepisami Regulaminu (§12 ust. 2), które obligują kierowników jednostek do zawarcia z twórcą umowy przenoszącej na Uniwersytet – w całości lub
w części – prawa majątkowe do tych wyników. W ten sposób stają się one (co najmniej
w części) majątkiem Uniwersytetu.
Przykład: praca dyplomowa studenta napisana przy pomocy finansowej i/lub sprzętowej Uniwersytetu.

Twórcy wyników prac intelektualnych obowiązani są do określenia na piśmie
wielkości udziałów w przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz sposobu wspólnego podejmowania decyzji dotyczących
wykonywania ich praw, w szczególności do wyznaczenia pełnomocnika, upoważnionego do reprezentowania ich interesów wobec Uniwersytetu.

Twórcy, którzy wspólnie stworzyli dany wynik mają obowiązek określić na
piśmie wielkości udziałów w przysługujących im prawach. Twórcy obowiązani są
w ten sam sposób określić sposób podejmowania decyzji dotyczących wykonywania ich praw. Przepis obliguje przede wszystkim do ustanowienia pełnomocnika twórców, ale można tutaj wskazać także na ustalenie sposobu komunikacji,
podejmowania decyzji co do praw i in.
Przepis ten znajdzie zastosowanie w szczególności do kwestii związanych
z komercjalizacją wyników (por. przepisy §9). Regulamin nie precyzuje, kto może
być pełnomocnikiem. Może to być zatem zarówno pracownik, jak i inne osoby.
W przypadku niepracowników – należy pamiętać, że taki pełnomocnik musi dochować wszelkich obowiązków poufności (por. §4 ust. 6 Regulaminu). Obowiązki
poufności powinny być zastrzeżone w odpowiedniej umowie pomiędzy twórcami
a pełnomocnikiem.
Przykład: Zespół naukowców Uniwersytetu Śląskiego prowadzący badania dokonuje
publikacji. Twórcy mają obowiązek – na mocy przepisów Regulaminu – ustalić na piśmie
udział każdego z twórców w przysługujących im prawach oraz zasady podejmowania
decyzji w zakresie wykonywania swoich praw. Mają także obowiązek wyznaczyć pełnomocnika w tym zakresie – do reprezentacji przed Uniwersytetem, co najlepiej jest
zawrzeć w tym samym dokumencie, co ww. zasady wykonywania praw.
3.

3)

niepracowniczych wyników prac intelektualnych o charakterze twórczym,
jeżeli prawa majątkowe do nich zostały przeniesione w całości lub w części
na rzecz Uniwersytetu;
Regulamin znajdzie także zastosowanie do tych wyników niepracowniczych,
do których prawa majątkowe zostały przeniesione na Uniwersytet (np. w wyniku
umowy sprzedaży).
P rzykład: zakupione od podmiotu trzeciego prawa do bazy danych.
4)
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innych wyników prac intelektualnych, w przypadkach określonych
w Regulaminie.
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Zawarcie umowy, na mocy której prawa do wyników prac intelektualnych stworzonych przez pracownika Uniwersytetu delegowanego do innej instytucji naukowej
lub badawczej w Polsce lub zagranicą miałyby przysługiwać tej instytucji, wymaga
zgody Rektora lub osoby przez niego upoważnionej. To samo dotyczy zawarcia
umowy o stypendium krajowe lub zagraniczne.
Może zdarzyć się, że w np. ramach współpracy naukowej z inną instytucją lub
też w ramach realizacji projektu Uniwersytet będzie nabywał prawa do wyników
prac intelektualnych, ale na mocy czynności prawnej będzie zobowiązany do
przeniesienia ich na inny podmiot (np. na zagraniczną Uczelnię partnerską lub
instytucję finansującą). Może się także zdarzyć, że ten inny podmiot będzie nabywał
prawa majątkowe do wyników w sposób pierwotny.
Jeżeli przy zawieraniu takiej umowy Uniwersytet jest reprezentowany przez
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Rektora, wówczas odrębna zgoda nie jest konieczna. Jeśli jednak umowa zawierana
jest na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego przez inną osobę (np. właściwego
Prorektora), wówczas konieczna jest albo pisemna zgoda Rektora, albo zgoda osoby
stosownie upoważnionej w tym konkretnym zakresie.
Przykład: pracownik naukowy Uniwersytetu wyjeżdża na stypendium naukowe
z programu finansowanego ze środków europejskich. Na mocy umowy grantowej wyniki
powstałe w czasie tego wyjazdu mają trafić bezpośrednio do goszczącej go instytucji
naukowej. Zawarcie takiej umowy grantowej będzie wymagało zgody Rektora. Pracownik
winien mieć wzgląd na to, że systemy prawne innych krajów mogą inaczej regulować
te kwestie. Zaleca się uprzedzanie pracowników o konsekwencjach takich umów.

przez pracownika do Rektora powinien określać różnice/odstępstwa od Regulaminu, które w ramach konkretnej umowy mają mieć zastosowanie.
Odstępstwo od Regulaminu może zaistnieć tylko na podstawie umowy Uniwersytetu z pracownikiem. W szczególności, zgodnie z art. 86h PrSzkWyż Uczelnia
publiczna oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić
w drodze umowy prawa do wyników lub sposób i tryb ich komercjalizacji – ale
dopiero po otrzymaniu od pracownika informacji o ich powstaniu.
Przed zawarciem takiej umowy z pracownikiem należy uzyskać pisemną zgodę
Rektora. Dla jasności Regulamin nakłada obowiązek sporządzenia wniosku, który
będzie wyczerpująco wymieniał te różnice. Wniosek nie jest sformalizowany.

Należy zwrócić uwagę, że zasady rządzące nabywaniem praw majątkowych
będą mogły być określone odmienne, jeśli wyniki powstaną:
•
w związku z badaniami lub pracami zleconymi do wykonania Uniwersytetowi (art. 86e.4 pkt 1) PrSzkWyż),
•
z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania
lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami (art. 86 e.4 pkt 2) PrSzkWyż).
Oznacza to, że ustawa PrSzkWyż dopuszcza sytuacje, kiedy prawa do wyników
(w całości lub części) trafią do instytucji finansującej (w sposób pierwotny lub
w wykonaniu zobowiązania z umowy o dofinansowanie). Zawarcie umowy, na mocy
której wyniki będą przysługiwać osobie trzeciej, wymaga zgody Rektora (por. uwagi
do §3.4 Regulaminu). Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.
Przy okazji omawianej nowelizacji PrSzkWyż dodano także odpowiednie
regulacje do ustawy o NCN i NCBiR, zatem do wynalazków, wzorów użytkowych
oraz przemysłowych uzyskanych przez pracownika Uczelni publicznej w ramach
wykonywania obowiązków pracowniczych stosuje się przepisy ustawy PrSzkWyż.
Co do zasady w przypadku prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
z wykorzystaniem środków z programów wsparcia NCBiR oraz NCN, których wynikiem będą wynalazki, wzory użytkowe oraz przemysłowe – będą miały zastosowanie
przepisy PrSzkWyż dotyczące zasad komercjalizacji i obowiązków przenoszenia
praw na pracowników. Niemniej jednak, szczegółowe zasady dysponowania wynikami badań naukowych prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi
wynikami będą określały programy wsparcia NCBiR i NCN. 4
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4.

Zawarcie umowy z pracownikiem Uniwersytetu przewidującej odstępstwa od
niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej zgody Rektora. Wniosek składany
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§4
Podstawowe obowiązki pracowników oraz osób,
do których zastosowanie ma Regulamin
1.

Obowiązki określone poniżej w ust. 2 – 6 znajdują zastosowanie do wyników
prac intelektualnych, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przyjętych w ramach
Regulaminu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych wyników.

Niniejszy paragraf określa zasady ogólne mające zastosowanie do wyników,
z zastrzeżeniem postanowień dotyczących poszczególnych ich rodzajów. Kolejne
paragrafy mogą wprowadzać zarówno uzupełnienie tych zasad, jak i ich modyfikacje.
2.

Twórca lub pełnomocnik twórców, o którym mowa w § 3 ust. 2 ma obowiązek
zgłosić Uniwersytetowi fakt powstania wyników prac intelektualnych, w tym
ewentualnego zamiaru pierwszego udostępnienia go publiczności, w terminie
dwóch tygodni od jego stworzenia. Zgłoszenie powinno nastąpić odpowiednio
na formularzu zgłoszenia wyniku prac intelektualnych w postaci projektu wynalazczego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub formularzu
zgłoszenia wyniku prac intelektualnych niebędącego projektem wynalazczym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Przepis ten określa tryb informowania Uniwersytetu o stworzeniu danego
wyniku prac intelektualnych. Zgodnie z tym przepisem, po stronie twórcy lub pełnomocnika twórców powstaje obowiązek zgłoszenia Uniwersytetowi faktu powstania
wyniku prac intelektualnych, w tym ewentualnego zamiaru pierwszego udostępnienia go publiczności. Zgłoszenie tego faktu powinno nastąpić w terminie dwóch
tygodni od stworzenia wyniku.
Regulamin przewiduje, iż zgłoszenie powinno nastąpić na odpowiednim
formularzu. Kryterium decydującym o wyborze danego formularza jest to, czy
dany wynik prac intelektualnych jest projektem wynalazczym. Pojęcie projektu
wynalazczego jest pojęciem ustawowym – zdefiniowanym w art. 3 ust. 1 pkt 6)
PrWłPrzem i oznacza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie
układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.
Zgłoszenie wyniku prac intelektualnych, który jest projektem wynalazczym,
powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast zgłoszenie wyniku prac intelektualnych niebędącego projektem wynalazczym
powinno nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
Podkreślić należy, że pracownicze utwory naukowe – w szczególności takie
jak publikacje bądź artykuły i podręczniki – także powinny być zgłaszane.
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Przykład: Zespół naukowców Uniwersytetu w wyniku swojej pracy dokonuje wynalazku
polegającego na opracowaniu nowej (w skali światowej) metody uzyskiwania surowca.
W takim wypadku ma obowiązek zgłosić powstanie tego wynalazku za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Przykład: W wyniku pracy naukowej pracownika powstaje artykuł naukowy. Autor
planuje wydać go w wybranym przez siebie czasopiśmie naukowym. Mimo tego, że
jest to utwór naukowy, pracownik ma obowiązek zgłosić powstanie tegoż artykułu za
pomocą formularza wg załącznika nr 2 do Regulaminu.
3.

Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony kierownikowi
jednostki organizacyjnej, do której ma być przypisany wynik prac intelektualnych.
W przypadku projektów wynalazczych kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest przekazać formularz zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni roboczych do Biura Rzeczników Patentowych. W przypadku
wyników niebędących projektem wynalazczym kierownik jednostki organizacyjnej, po wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie komercjalizacji, obowiązany
jest przekazać formularz zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
7 dni roboczych do BWG.

Wypełnione formularze (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu)
należy złożyć kierownikowi danej jednostki organizacyjnej (czyli najczęściej dziekanowi) do której ma być przypisany wynik. Dalsze losy wniosku zależą od tego,
czy jest to projekt wynalazczy, czy nie.
Jeżeli mamy do czynienia z wynikiem prac intelektualnych będącym projektem
wynalazczym kierownik danej jednostki organizacyjnej przekazuje formularz do
Biura Rzeczników Patentowych. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.
Natomiast w przypadku wyniku prac intelektualnych niebędącego projektem
wynalazczym kierownik jednostki organizacyjnej, po wyrażeniu pozytywnej opinii
ws. komercjalizacji, przekazuje formularz zgłoszenia do BWG. Przekazanie powinno
nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
Przykład: W przypadku nowego rozwiązania technicznego, które może zostać uznane
za wzór użytkowy, pracownik naukowy wydziału ma obowiązek zgłosić jego powstanie
dziekanowi na formularzu załącznika nr 1 do Regulaminu. Dziekan, który uzna, że rozwiązanie może nosić cechy projektu wynalazczego i nadawać się do objęcia go ochroną
prawną przekazuje takie zgłoszenie do Biura Rzeczników Patentowych Uniwersytetu.
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4.

Zgłoszenie wyników prac intelektualnych powinno zawierać dane osobowe twórcy,
jego podpis oraz istotne informacje dotyczące wyniku wraz z dokumentacją,
w szczególności rodzaj stworzonego wyniku, opis, zakres zastosowania, a także
informacje wskazujące na możliwość uzyskania praw wyłącznych z zakresu prawa
własności przemysłowej. Jeśli w stworzeniu wyniku uczestniczyła więcej niż jedna
osoba, zgłoszenie wymaga podpisania przez wszystkich twórców.

Twórcy wyników są obowiązani do przedstawienia istotnych informacji dotyczących wyników oraz informacji o możliwości uzyskania praw wyłącznych
z zakresu własności przemysłowej (czyli patentów, praw ochronnych oraz praw
z rejestracji). Punkt 9. formularza – załącznika nr 1 do Regulaminu wskazuje na
m.in. rysunek schematyczny oraz opis projektu.
Należy podkreślić istotność tych obowiązków w szczególności w odniesieniu
do wyników będących projektami wynalazczymi. Im lepszy (w sensie precyzyjny,
przemyślany, jednoznaczny) opis wynalazku (wzoru użytkowego, przemysłowego
itd.), tym większa szansa na uzyskanie prawa wyłącznego i większa szansa na
podjęcie pozytywnej decyzji o komercjalizacji.
5.

W stosunku do wyników prac intelektualnych stanowiącego wynik pracowniczy,
twórca ma obowiązek współdziałać z Uniwersytetem oraz spółką celową w zakresie jego wykorzystania, w szczególności: przy wszelkich działaniach zmierzających do wykorzystania wyniku poza Uniwersytetem, zwłaszcza zmierzających
do komercjalizacji wyniku oraz podjęcia czynności zmierzających do objęcia
wyniku ochroną prawną, zwłaszcza zgłoszenia wyniku celem uzyskania prawa
wyłącznego. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności przekazanie
potrzebnych informacji oraz dokumentacji.

6.

Obowiązek współdziałania, o którym mowa w ust. 5 powyżej dotyczy w szczególności wyników, o których mowa w § 9, oraz § 11 i obejmuje zwłaszcza obowiązek
zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby wyłączyć możliwość
uzyskania ochrony wyniku, w tym praw wyłącznych.

§4 ust. 6. Regulaminu nakłada na twórcę obowiązek współdziałania w zakresie
korzystania ze stworzonego przezeń wyniku. Zakres tego współdziałania nie jest
ściśle dookreślony, choć wskazano przykładowo przekazanie potrzebnych informacji oraz dokumentacji, a także zachowanie poufności informacji o projektach
wynalazczych. Ponadto, obowiązek ten będzie obejmował niewątpliwie udzielanie
dodatkowych wyjaśnień w trakcie postępowania o udzielenie prawa wyłącznego,
składanie odpowiednich oświadczeń – ilekroć zajdzie taka konieczność.
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§5
Postanowienia szczegółowe dotyczące utworów/utworów naukowych
1.

Autorskie prawa osobiste – w rozumieniu art. 16 pr. aut. - do utworu będącego
wynikiem pracowniczym przysługują jego twórcy. Wykonywanie tych praw nie
może utrudniać korzystania z utworu przez Uniwersytet oraz rozporządzania nim.

Regulamin nie definiuje pojęcia „utworu”. Wobec tego należy stosować to
pojęcie w takim rozumieniu, jakie zawiera art. 1 PrAut. Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika – określanego też jako
corpus mechanicum). Utwór, aby stał się przedmiotem ochrony prawa autorskiego
musi spełniać cechy indywidualności i oryginalności. Ochroną nie są objęte idee,
odkrycia, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Przedmiotowy zakres ochrony w prawie autorskim, wyznaczony wspomnianą
definicją, opisany został w art. 1 ust. 2 PrAut poprzez wyliczenie „podstawowych”
kategorii utworów. Wyliczenie to ma charakter przykładowy, nie wyczerpujący.
Każde dobro niematerialne spełniające cechy podane w art. 1 ust. 1 PrAut, podlega
tej ustawie (z zastrzeżeniem art. 4 PrAut).
Wytwór niematerialny, po to aby mógł zostać uznany za „utwór” w rozumieniu
art. 1 ust. 1 PrAut, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a) stanowić rezultat pracy intelektualnej człowieka (twórcy),
b) stanowić przejaw działalności twórczej,
c) mieć indywidualny charakter,
d) zostać ustalony.
Przygotowanie i wygłoszenie wykładu przez jego autora stanowi przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Wykład jest zatem utworem.
W zakresie działalności dydaktycznej pracowników naukowo-dydaktycznych
wyższych Uczelni przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności:
•
wykłady akademickie,
•
rozprawy naukowe, popularno-naukowe, podręczniki, skrypty,
•
artykuły, recenzje prac oraz projektów naukowo-badawczych, a także
recenzje dorobku naukowego,
•
indywidualny sposób przedstawiania odkryć lub badań naukowych,
pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 1 ust. 1 PrAut.
Przepis potwierdza prawa osobiste twórcy płynące z ustawy PrAut. Prawa te
są niezbywalne. Umowa o przeniesienie lub wyłączenie praw osobistych byłaby
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nieważna. Co do zasady prawa osobiste nie mogą być przez twórcę utworu wykorzystywane do nieuzasadnionego utrudniania wykonywania praw majątkowych
przez podmiot, który nabył te drugie.
Przykład: Pracownik wykonał ekspertyzę w zakresie prowadzonych na Uniwersytecie badań. Jest to utwór pracowniczy i z tego powodu przy twórcy pozostają prawa
osobiste, jednak prawa majątkowe (po przyjęciu utworu) będą należeć do Uniwersytetu. Pracownik nie może sprzeciwić się udostępnianiu jego utworu osobom trzecim
w oparciu o osobiste prawa autorskie, chyba że naruszałoby to jego więź z utworem. 5
2.

Autorskie prawa majątkowe do utworu (z wyłączeniem utworów naukowych)
będącego wynikiem pracowniczym przysługują – o ile umowa nie stanowi inaczej - Uniwersytetowi w zakresie wynikającym z przepisów art. 12 i 13 pr. aut.

Konieczną przesłanką uznania utworu za pracowniczy jest stworzenie go
w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. Jest tu odwołanie do pojęcia
stosunku pracy.
O losie utworów powstałych na podstawie umów cywilnoprawnych
(np. umowa o dzieło lub o świadczenie usług) będą decydować same postanowienia tych umów. Brak tu analogicznej reguły ogólnej przyznającej prawa autorskie
majątkowe zamawiającemu. Co więcej, wówczas w grę będą wchodzić przepisy
rozdziału 5. PrAut (art. 41 i n.), co oznacza m.in. konieczność wyraźnego wskazania w umowie pól eksploatacji. Warto zaznaczyć, że analogiczna kwestia została
uregulowana odmiennie na gruncie PrWłPrzem (art. 11.3). W wypadku np. bowiem
prawa do uzyskania patentu, podstawą jego nabycia przez zamawiającego może
być umowa cywilnoprawna, nawet jeśli tego wyraźnie w niej nie zastrzeżono.
Przykład: zatrudniony na Uniwersytecie naukowiec w ramach prowadzonych przez
siebie badań sporządza mapę klasyfikacji gleb. Z uwagi na to, że jest to utwór pracowniczy, majątkowe prawa autorskie przejdą na Uniwersytet z chwilą przyjęcia tego
utworu przez Uniwersytet.
3.

Uniwersytet nabywa majątkowe prawa autorskie wskazane w ust. 2 z chwilą
przyjęcia utworu. Wraz z nabyciem wskazanych praw autorskich do utworu,
Uniwersytet nabywa własność nośników, na jakich został on utrwalony, chyba że
umowa z twórcą stanowi inaczej. Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia utworu
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w zakresie
praw przysługujących mu na podstawie Regulaminu. Zakres wykonywania prawa

5
J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.) – Komentarz do art.16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:]
Barta J. (red.), Markiewicz R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Komentarz., LEX, 2011, pkt 34.
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zależnego określa odrębna umowa.
Od momentu przyjęcia utworu przez pracodawcę, prawa majątkowe do utworu
– trafią do pracodawcy, w tym wypadku - Uniwersytetu. Zasady przyjęcia utworu
reguluje art. 13 PrAut. Występuje tu istotna różnica w stosunku do praw własności przemysłowej. Te ostatnie bowiem, o ile spełnione zostają przesłanki z art. 11
PrWłPrzem, powstają od samego początku na rzecz pracodawcy. Nie jest konieczne
sformalizowane przyjęcie projektu wynalazczego przez pracodawcę i w każdym
przypadku, gdy projekt powstanie w wyniku wykonywania obowiązków służbowych
przez pracownika, to prawa do tego projektu przysługują pracodawcy (chyba, że
umowa między nimi stanowi inaczej). Autorskie prawa majątkowe zaś powstają
pierwotnie na rzecz twórcy, a potem z chwilą przyjęcia utworu przechodzą na
pracodawcę z mocy prawa.
Uniwersytet nabywa pełnię praw majątkowych, tj. może korzystać oraz rozporządzać utworem na wszystkich polach eksploatacji, a także udzielać wszelkich
licencji.
Opracowanie utworu zostało przywołane w art. 2.1 PrAut. Wskazano przykłady
opracowań: tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. Przeróbka – do uznania za opracowanie – musi dostatecznie różnić się od utworu pierwotnego. Ponadto, każde
opracowanie musi nosić piętno indywidualnej twórczości.
Obok tłumaczeń, przeróbek i adaptacji, jako opracowania wymienia się najczęściej streszczenia, dramatyzację powieści, inscenizację dramatu, aranżacje
muzyczne, antologie, edycje krytyczne. 6
Należy odróżnić kontynuację dzieła rozpoczętego i nieukończonego od kontynuacji w sensie dopisania dalszego ciągu do dzieła zamkniętego przez poprzedniego twórcę. W pierwszym przypadku mamy do wyboru współtwórczość
albo opracowanie, w zależności od oceny konkretnego stanu faktycznego. Z kolei
w odniesieniu do kontynuacji dzieła zamkniętego, a więc wówczas, gdy powstaje
odrębny drugi utwór, należy opowiedzieć się albo za twórczością inspirowaną, albo
za opracowaniem. 7 To, czy uznamy dany utwór za powstały we współautorstwie, za
opracowanie czy za jedynie inspirowany, ma zasadnicze znaczenie dla jego statusu
prawnego. Zasady wykonywania praw współtwórców reguluje art. 9 PrAut. Opracowanie, jak wyżej wspomniano, stanowi odrębny utwór, ale do rozpowszechniania
lub korzystania z niego konieczne jest zezwolenie twórcy utworu pierwotnego (art.
2 ust. 2 PrAut). Z kolei utwory jedynie inspirowane cudzym utworem nie podlegają
ww. obowiązkom, co oznacza, że ich twórca może nimi dysponować bez konieczności zgody twórcy utworu pierwotnego.
6
E. Traple – Komentarz do art.12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Barta J. (red.), Markiewicz
R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.,
LEX, 2011, pkt 3.
7
E. Traple – Komentarz do art.2 do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Barta J. (red.), Markiewicz
R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.,
LEX, 2011, pkt 29
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Jak wspomniano powyżej, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowania wymagają zezwolenia twórcy pierwotnego utworu. Pojęcie utworu rozpowszechnionego
zostało zdefiniowane w art. 6. ust. 1 pkt 3 PrAut). Jest to utwór, który za zezwoleniem
twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Zatem zamieszczenie
opracowania w Internecie, jego emisja drogą radiową bądź telewizyjną, włączenie
do wspólnej publikacji itp. – będą wymagały zgody twórcy utworu pierwotnego.
Nie jest w żadnym przypadku opracowaniem tzw. digitalizacja utworu, to jest
wyrażenie go w formie elektronicznej, gdyż tego rodzaju przeniesienie pozbawione
jest elementu twórczego, podobnie jak wyrażenie utworu muzycznego w innym
systemie zapisu nutowego. 8
Wykonywanie zależnych praw autorskich stanowi odrębne, niezależne od
innych, pole eksploatacji, chociaż nie znalazło się w przykładowym wyliczeniu
zamieszczonym w art. 50 PrAut 9
Przykład: Wykonaną przez pracownika naukowego ekspertyzę inny pracownik Uniwersytetu przełożył na język obcy. Powstał w ten sposób tzw. utwór zależny. Wykonywanie prawa zależnego przez Uniwersytet nie wymaga żadnej dodatkowej zgody, gdyż
w wypadku obu utworów Uniwersytet na mocy art. 12 PrAut nabył pełnię autorskich
praw majątkowych, w tym prawo do zezwalania na wykonanie praw zależnych.
4.

Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują twórcy z następującymi zastrzeżeniami:
1)

2)

Uniwersytetowi przysługuje - na warunkach określonych w art. 14 pr.
aut. pierwszeństwo opublikowania takiego utworu; decyzję o wykonaniu
prawa pierwszeństwa podejmuje bezpośredni przełożony, niezwłocznie po
dostarczeniu utworu przez twórcę; prawo pierwszeństwa 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, z tym, że przed upływem wyżej wymienionych
terminów Uniwersytet może oświadczyć, że nie skorzysta z przysługującego
mu prawa pierwszeństwa;
Uniwersytetowi służy - bez odrębnego wynagrodzenia dla twórcy - prawo
korzystania z materiału zawartego w utworze naukowym oraz udostępniania
tego utworu osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia
utworu lub zostało postanowione w umowie.

Utwory naukowe to szczególna kategoria utworów pracowniczych (por. uwagi
do §1.2 Regulaminu). W przeciwieństwie jednak do innych utworów pracowniczych
autorskie prawa majątkowe do utworów naukowych pozostają przy twórcy.
Chociaż prawa autorskie do utworu naukowego pozostają przy twórcy, to
jednak Uniwersytetowi przysługiwać będzie, za wynagrodzeniem dla twórcy (o ile
twórca z takiego wynagrodzenia nie zrezygnuje), prawo do pierwszej publikacji
utworu. Prawo to jednak wygasa w trzech przypadkach:
1) jeśli bezskutecznie upłynie termin na zawarcie stosownej umowy
z pracownikiem,
2) jeśli wprawdzie ww. termin do zawarcia umowy zostanie zachowany, ale
utwór nie zostanie opublikowany w ciągu 3 lat od daty jego przyjęcia,
3) jeśli Uniwersytet oświadczy, że nie skorzysta z prawa do pierwszej publikacji, a pracownik to zaakceptuje w sposób wyraźny lub dorozumiany.
Jeśli umowa o wydanie utworu została zawarta, ale do wydania utworu nie
dojdzie w ciągu dwu lat od jego przyjęcia, wówczas prawo Uniwersytetu do pierwszej publikacji utworu naukowego wygasa.
Decyzję co do wykonania prawa pierwszej publikacji podejmuje bezpośredni
przełożony. Strukturę podległości służbowej Uniwersytetu określa Statut UŚ,
w szczególności § 67 ust. 3 – w odniesieniu do rektora oraz § 78 ust. 3. – w odniesieniu do dziekanów.
Mimo, że autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcy, to wciąż znajdzie
do nich zastosowanie obowiązek zgłaszania faktu ich powstania kierownikowi
swojej jednostki (§ 4.2 Regulaminu) na formularzu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Przykład: Pracownik naukowy Uniwersytetu w związku z prowadzonymi badaniami
przygotował artykuł. Przed publikacją musi zgłosić powstanie tego utworu naukowego
swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Ten ostatni może podjąć decyzję o wykonaniu prawa do pierwszej publikacji. Wówczas ma obowiązek zaoferować pracownikowi
umowę o wydanie utworu (umowa wydawnicza ustanawiająca licencję niewyłączną
ograniczoną na rzecz Uniwersytetu). Jeśli w ciągu sześciu miesięcy taka umowa nie
zostanie zawarta, prawo pierwszeństwa wygasa i pracownik może swobodnie rozporządzać utworem.
Przykład: Stan faktyczny jak w przykładzie powyżej, z tą różnicą, że pracownik, pomimo
stosownej oferty, uchyla się od zawarcia umowy. Uniwersytet ma prawo opublikować
utwór. Pracownik zachowa prawo do odpowiedniego wynagrodzenia.

8
E. Traple – Komentarz do art.12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Barta J. (red.), Markiewicz
R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.,
LEX, 2011, pkt 7.
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9
E. Traple – Komentarz do art.46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Barta J. (red.), Markiewicz
R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.,
LEX, 2011, pkt 2.
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5.

Autorskie prawa majątkowe do utworu niebędącego wynikiem pracowniczym
przysługują – o ile umowa nie stanowi inaczej – twórcy utworu, z zastrzeżeniem,
że Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej
studenta, na zasadach określonych w art. 15a pr. aut., oraz do udostępniania tej
pracy osobom trzecim w celach naukowych i dydaktycznych.

Niniejszy ustęp podkreśla, że prawa autorskie do utworów niebędących
wynikiem pracowniczym przysługują ich twórcom np. prawa autorskie do prac
dyplomowych należą do studentów, którzy je stworzyli. Przyznaje jednocześnie
pierwszeństwo publikacji tych prac dyplomowych Uniwersytetowi (również za
odpowiednim wynagrodzeniem twórcy). Należy przez to rozumieć studentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
Przepis ten nie obejmuje prac ani słuchaczy studiów podyplomowych, ani prac
doktorskich. 10 Udostępnianie w bibliotece akademickiej tych ostatnich odbywa
się na zasadach dozwolonego użytku – art. 28 PrAut.
Sześciomiesięczny termin wskazany w korespondującym przepisie ustawy (art.
15a) PrAut ma tutaj inne znaczenie, niż w przypadku art. 14 PrAut (pierwszeństwo
publikacji utworów naukowych). Mianowicie jest on korzystniejszy dla twórcy: jeśli
Uniwersytet nie zdąży opublikować tego utworu w ciągu 6 miesięcy od obrony
pracy dyplomowej, prawo pierwszeństwa Uniwersytetu do publikacji wygasa.
Przykład: Student złożył z powodzeniem egzamin dyplomowy i uzyskał tytuł inżyniera
dnia 30 czerwca. Dnia 30 grudnia Uniwersytet oświadczył mu na piśmie, że zamierza
opublikować jego pracę dyplomową i że w najbliższych dniach podejmie przygotowania
w tym kierunku.
W takiej sytuacji student skutecznie może się sprzeciwić publikacji
przez Uniwersytet, gdyż sześciomiesięczny termin w tym wypadku nie dotyczy zawarcia
umowy o wydanie utworu (jak przy pracowniczych utworach naukowych), ale daty
faktycznej publikacji.

Regulamin dopuszcza prezentację utworu naukowego przez twórcę na zjazdach o charakterze naukowym. Jest to poniekąd potwierdzenie możliwości wynikającej pośrednio z ustawy, a konkretnie z definicji utworu opublikowanego, która
nie obejmuje swoim zakresem wygłoszenia, prezentacji itd. Te ostatnie czynności
są objęte istotnie szerszym pojęciem „rozpowszechniania”.
Regulamin nakłada jednak w związku z tym dwa obowiązki na pracownika:
uzyskania zgody przełożonego oraz podania nazwy Uniwersytetu.
Przykład: Pracownik planuje zaprezentować artykuł naukowy na konferencji tydzień
po jego stworzeniu. Uzyskał zgodę przełożonego oraz zamieścił w prezentacji nazwę
Uniwersytetu. Organizator konferencji domaga się jednak dodatkowo zgody pracownika
na umieszczenie utworu w tzw. publikacji pokonferencyjnej.
Pracownik nie może samodzielnie wydać takiej zgody, gdyż przed upływem
6 miesięcy od dostarczenia to Uniwersytet ma prawo pierwszeństwa publikacji. Pracownik może jednak zwrócić się do Uniwersytetu o oświadczenie, że nie skorzysta on
z przysługującego mu prawa pierwszeństwa (§ 5 ust. 4 pkt 2) Regulaminu), a po jego
uzyskaniu – zezwolić na publikację pokonferencyjną swojego artykułu.
7.

Pierwsza publikacja utworu naukowego oraz rozpowszechnianie następują
na podstawie umowy wydawniczej. Umowa powinna określać kwestię wysokości
wynagrodzenia (ew. rezygnacji z niego przez twórcę). Jednakże pracownik nie może
udaremnić prawa do pierwszej publikacji przez Uniwersytet poprzez odmowę
zawarcia takiej umowy, gdyż prawo to przysługuje Uniwersytetowi z mocy prawa.
8.

6.

Nie narusza prawa Uniwersytetu do pierwszej publikacji pracowniczego utworu
naukowego zaprezentowanie go przez twórcę na konferencjach, kongresach,
seminariach i innych zjazdach o charakterze naukowym, pod warunkiem, że:
1)
2)

twórca uzyskał na to uprzednią zgodę bezpośredniego przełożonego;
twórca, dokonując publikacji utworu oprócz swojego nazwiska, podał
pełną nazwę Uniwersytetu.

10
D. Flisak – Komentarz do art.15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Bukowski M., Flisak D., Okoń
Z., Podrecki P., Raglewski J., Stanisławska-Kloc S., Targosz T. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz., pkt 1

58

Uniwersytet Śląski / Poradnik

Jeżeli Uniwersytet zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do pierwszej
publikacji utworu naukowego, publikacja i rozpowszechnianie utworu następuje
na warunkach określonych w umowie wydawniczej zawartej między Uniwersytetem, a twórcą.

Jeżeli wyniki zawarte w utworze naukowym, będące wynikami pracowniczymi,
mogą być objęte ochroną prawną na rzecz Uniwersytetu lub mogą być skomercjalizowane, nie wolno ujawniać ich istoty w stopniu pozbawiającym je zdolności
patentowej, ochronnej lub rejestracyjnej albo obniżającym ich wartość rynkową.

Ratione legis niniejszego przepisu jest zapewnienie, że wykonanie praw autorskich do utworu naukowego przez pracownika nie przyniesie szkody Uniwersytetowi – jako podmiotowi uprawnionemu z np. prawa do uzyskania patentu (lub
do uzyskania innych praw wyłącznych). Może się bowiem zdarzyć, że pracownik
Uniwersytetu stworzy wynalazek (w rozumieniu PrWłPrzem) w ramach swoich
obowiązków pracowniczych, a następnie przygotuje publikację, w której ujawni
jego istotę np. opisze budowę urządzenia, które stworzył, lub opisze nowy sposób
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otrzymywania substancji, nad którym pracował. Taka publikacja, dokonana przed
zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego nieodwracalnie udaremniłaby
przesłankę nowości, konieczną do uzyskania patentu (art. 24, 25, 94 i in. PrWłPrzem).
Niestety, jest to sytuacja spotykana w praktyce Uczelni. Celem uniknięcia takich
niekorzystnych skutków oraz szkody majątkowej – w sytuacjach niepewności co do
dopuszczalności publikacji zalecana jest każdorazowa konsultacja z rzecznikiem
patentowym Uniwersytetu.
Podobne zastrzeżenia dotyczą innych wytworów intelektualnych, których
wartość majątkowa jest uzależniona od utrzymania stanu poufności (know-how,
ekspertyzy, opinie, wyniki badań, bazy danych itd.). Ochrona tych dóbr także weźmie
górę nad prawem do publikacji.
Przykład: Pracownik naukowy w wyniku wykonywania swoich obowiązków dokonał
wynalazku i poinformował o tym przełożonego. Swoje rozwiązanie wyczerpująco opisał w serii artykułów naukowych i podjął wstępne rozmowy z potencjalnym wydawcą.
Pracownik, pomimo przysługujących mu praw (np. do prezentacji na konferencji),
ma obowiązek powstrzymać się od przedwczesnego ujawnienia istoty wynalazku.
W tym wypadku bowiem pierwszeństwo ma prawo majątkowe Uniwersytetu (prawo
do uzyskania patentu), które Uniwersytet nabył na mocy przepisów PrWłPrzem oraz
niniejszego Regulaminu.
9.

Twórcy utworu będącego wynikiem pracowniczym przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez Uniwersytet z tego utworu z dniem uzyskania
przez Uniwersytet dochodu z tego tytułu.

§6
Postanowienia szczegółowe dotyczące programów komputerowych
1.

Autorskie prawa osobiste – w zakresie określonym w art. 16 i 77 pr. aut. – do
programu komputerowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują jego
twórcy.

Programy komputerowe są w rozumieniu PrAut utworami. W związku jednak
z tym, że ich przeznaczenie jest zasadniczo inne niż większości utworów literackich, ustawodawca przewidział dla nich nieco odmienne zasady ochrony. Z tego
powodu regulacja rozdziału 7. PrAut (art. 74 ÷ 772) jest szczególna wobec regulacji
ogólnych prawa autorskiego, w tym regulacji art. 12 PrAut.
Katalog autorskich praw osobistych do programów komputerowych –
z powodów praktycznych – został ograniczony. Na mocy art. 77 wykluczono prawo
do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania, decydowania
o pierwszym udostępnieniu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania
– jako nieadekwatne do zastosowań programów komputerowych. Twórcy utworu
pozostawiono prawo do uznawania go za twórcę oraz prawo do oznaczania jego
autorstwa na utworze zwłaszcza poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska.
Przykład: Pracownik napisał program komputerowy w wyniku wykonywania swoich
obowiązków służbowych . Program wymagał dostosowania (modyfikacji) pod kątem
zadań docelowej jednostki, w której miał być używany.
W odróżnieniu od twórców innych utworów , autor programu nie może sprzeciwić
się takim zmianom, gdyż prawa osobiste do programów komputerowych mają węższy
zakres i nie obejmują prawa do nienaruszalności treści i formy utworu.
2.

Autorskie prawa majątkowe – w rozumieniu art. 74 ust. 4 pr. aut – do programu
komputerowego będącego wynikiem pracowniczym przysługują, o ile umowa nie
stanowi inaczej, Uniwersytetowi.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego będącego wynikiem
pracowniczym przysługują Uniwersytetowi.
Treść autorskich praw majątkowych została wskazana w art. 74.4 PrAut. Obejmuje ona zwielokrotnienie programu komputerowego, wprowadzanie zmian oraz
rozpowszechnianie. Należy podkreślić monopol podmiotu tych praw do wprowadzania zmian w programie. Jest to szersza ochrona niż w przypadku utworów
literackich.
W odróżnieniu od majątkowych praw autorskich do innych utworów, Uniwersytet nabywa te prawa w sposób pierwotny, co oznacza, że przysługują mu one od
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chwili stworzenia utworu (tu: programu komputerowego). Nie ma tu potrzeby –
z punktu widzenia nabywania praw – przyjmowania utworu przez pracodawcę, jak
to ma miejsce w przypadku innych utworów pracowniczych.
W odniesieniu do programów komputerowych wyłączono możliwość tzw.
użytku prywatnego, czyli przede wszystkim art. 23 PrAut. Pobranie programu
komputerowego z Internetu i korzystanie z niego będzie więc bezprawne.
Przykład: Pracownik stworzył program w wyniku wykonywania swoich obowiązków
ze stosunku pracy wobec Uniwersytetu, po czym zmienił miejsce zatrudnienia. Nigdy
w sposób wyraźny nie przekazał programu Uniwersytetowi, ale pozostawił go dostępny
na komputerze służbowym. Pracownik nie ma prawa wykorzystywać programu
u nowego pracodawcy, gdyż prawa majątkowe do programu przysługują Uniwersytetowi.
Uniwersytet może korzystać z programu, ponieważ nabył te prawa w czasie trwania
stosunku pracy z twórcą.
3.

Programy komputerowe będące wynikiem pracowniczym i stworzone do celów
dydaktycznych mogą być wykorzystywane dla takich celów przez wszystkich
pracowników Uniwersytetu.

Uniwersytet – jako uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych – przyznaje prawo do korzystania z programów będących wynikami pracowniczymi
stworzonymi do celów dydaktycznych wszystkim swoim pracownikom.

§7
Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych będących utworami
Co do zakresu pojęcia baza danych – por. uwagi do §1.2 Regulaminu.
Przykład: Prezentacja multimedialna zawierająca katalog produktów ze zdjęciami
lub rysunkami i opisem, opracowana w oryginalny graficzny sposób jest bazą danych
spełniającą przesłanki utworu. Pamiętać jednak należy, że taka baza danych może być
także konglomeratem dóbr intelektualnych. W jej skład bowiem mogą wchodzić inne
utwory (jak fotografie) oraz dobra własności przemysłowej (np. logo firmy).
1.

Do baz danych, które stanowią zarazem utwory, Regulamin nakazuje stosowanie wprost przepisów szczególnych o programach komputerowych. Oznacza
to przede wszystkim zachowanie praw osobistych przez twórcę oraz pierwotne
nabycie praw majątkowych do baz danych przez Uniwersytet. Podobnie, jak
w przypadku programów komputerowych, twórca zachowa jednak prawo do wynagrodzenia (por. uwagę do § 6.4 powyżej).
Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów komputerowych
użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich (art. 4 OBD).
2.

4.

Twórcy programu komputerowego, będącego wynikiem pracowniczym, przysługuje
wynagrodzenie w razie uzyskania przez Uniwersytet dochodu w wyniku korzystania z przysługujących mu praw majątkowych do tego programu.

Niniejszy ustęp przyznaje twórcy prawo do wynagrodzenia w przypadku
dochodowego korzystania z programu.
Przykład: Pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych
program symulujący obciążenia dynamiczne mostu i wynikające z nich naprężenia.
Uniwersytet wykorzystując program do wykonywania ekspertyz na zamówienie przedsiębiorców, uzyskał dochód. Pracownikowi należy się wynagrodzenie z tego tytułu.
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Do wyników pracowniczych w postaci baz danych będących utworami prawa
autorskiego zastosowanie mają przepisy § 6 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu.

Pracownicy, doktoranci, studenci i stażyści Uniwersytetu mogą - dla własnych
celów naukowych i dydaktycznych - korzystać z baz danych, o których mowa
w ust. 1, na warunkach ustalonych z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
w której baza powstała lub jest przypisana, a także powoływać się na nie i przytaczać ich fragmenty w podręcznikach i publikacjach z podkreśleniem prawa
Uniwersytetu do tych baz.

Uniwersytet zezwala na korzystanie z baz danych przez pracowników, studentów i doktorantów dla celów naukowych i dydaktycznych. Konieczne jest
jednak ustalenie warunków korzystania z właściwym kierownikiem jednostki
organizacyjnej.
Wolno także powoływać się na dane zawarte w tych bazach oraz przytaczać ich fragmenty jednocześnie podkreślając, że podmiotem uprawnionym jest
Uniwersytet.
Swoboda korzystania, powoływania się i cytowania nie dotyczy oczywiście danych w tych bazach mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa lub
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§8
Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych sui generis
(niebędących utworami)

innych danych, które mogłyby udaremnić możliwość uzyskania prawa wyłącznego
(np. patentu) poprzez zniweczenie przesłanki nowości.
3.

Osoby, które chcą korzystać z baz danych, o których mowa w ust. 1 i ich fragmentów dla celów zarobkowych lub udostępniać je osobom trzecim zarówno w wersji
drukowanej jak i z wykorzystaniem technik informatycznych, muszą uzyskać na
to pisemną zgodę Uniwersytetu.

Zarobkowe korzystanie i udostępnianie osobom trzecim baz danych będących
utworami wymaga pisemnej zgody Uniwersytetu.

1.

Prawa majątkowe do baz danych sui generis, w rozumieniu ustawy o ochronie
baz danych, które stanowią wynik pracowniczy, przysługują Uniwersytetowi.

Prawa majątkowe do baz danych będących wynikami pracowniczymi przysługują Uniwersytetowi. Zakres prawa majątkowego do bazy danych sui generis
określa artykuł 6. OBD. Obejmuje ono wyłączne i zbywalne prawo pobierania
danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości
lub ilości. Widać wyraźnie, że ochrona praw majątkowych baz danych sui generis
różni się znacznie od ochrony baz danych stanowiących utwory. Ta ostatnia obejmuje zdecydowanie szerszy zakres, tj. wszelkie pola eksploatacji (w tej liczbie te
wymienione w art. 50 PrAut.).
Przykład: Baza danych w postaci wykazu kontrahentów nie stanowi utworu w rozumieniu PrAut, gdyż brak jest przesłanki oryginalności i twórczego charakteru. Podlega
jednak ochronie na podstawie OBD, o ile spełnia wymienione tam przesłanki wymagane
od baz danych.
2.

Prawa osobiste twórców baz danych, o których mowa w ust. 1, chronione są na
podstawie przepisów k.c. o dobrach osobistych.

Prawa osobiste do baz danych podlegają ogólnej ochronie przewidzianej w KC
(art. 23 i 24). Oznacza to, że każda osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone
cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może ona także żądać, żeby osoba,
która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie. Nie wyklucza to też obowiązku naprawienia szkody, jeśli
została ona wyrządzona wskutek naruszenia praw osobistych.
3.

Wolno korzystać z części bazy, w niekomercyjnych celach dydaktycznych lub
badawczych pod warunkiem wskazania w materiałach, w ramach których wykorzystano fragmenty bazy, praw przysługujących Uniwersytetowi do tej bazy.

Uniwersytet dopuszcza korzystanie z części bazy danych sui generis, do której przysługują mu prawa wyłączne, pod warunkiem, że cel jest niekomercyjny
i dydaktyczny lub badawczy. Obligatoryjnie należy też wskazać Uniwersytet jako
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producenta w materiałach, w których wykorzystano fragmenty tej bazy.
4.

Do baz danych, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy § 6 ust. 4
oraz § 7 ust. 3 Regulaminu.

Nakaz stosowania §6 ust. 4 Regulaminu do baz danych sui generis oznacza, że
pracownikowi, który faktycznie stworzył bazę danych przysługuje wynagrodzenie
jeśli baza ta zostanie efektywnie skomercjalizowana. Co do jego wysokości – por.
uwagę do §6 ust. 4 powyżej.
Nakaz stosowania §7 ust. 3 oznacza, iż zarobkowe korzystanie oraz udostępnianie osobom trzecim baz danych sui generis wymaga zgody Uniwersytetu.

§9
Postanowienia dotyczące nowych odmian roślin i ich materiałów siewnych, stanowiących wynik prac rozwojowych nowych ras, rodów i linii zwierząt gospodarskich,
innych materiałów biologicznych, projektów wynalazczych oraz know-how.
1.

Postanowienia ujęte w ust. 2 - 9 znajdują zastosowanie do wyników prac intelektualnych stanowiących wyniki pracownicze objętych definicjami z § 1 ust.
1 pkt 3, 5, 6 oraz 8, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przyjętych w stosunku
do nich w ramach Regulaminu.

Paragraf 9 odnosi się do wyników pracy, które wynikają ze stosunku pracy
i dotyczą projektów wynalazczych, odmian roślin i ich materiałów siewnych, nowych
odmian ras i linii zwierząt oraz szeroko rozumianego know-how, opracowanych
przy wykorzystaniu metod technicznych (biotechnologicznych) nie ograniczając się
wyłącznie do metod naturalnych (biologicznych). Senat biorąc pod uwagę zakres
badań prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim, w oparciu o odpowiednie ustawy
i związane z tym wymogi szczegółowe przewiduje tworzenie/współtworzenie przez
pracowników tego rodzaju własności intelektualnej.
2.

Uniwersytet w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji o określonych w ust. 1 wynikach pracowniczych podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji. Wzór decyzji w sprawie komercjalizacji wyniku prac intelektualnych,
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z komercjalizacji twórcy przysługuje prawo złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia o wydaniu decyzji. Wniosek zawierający jedynie ponowienie wcześniejszych
uwag i sugestii twórcy wyrażanych w toku wypracowania wspólnej rekomendacji,
o której mowa w § 16 ust. 6 niniejszego Regulaminu, pozostaje bez rozpatrzenia.

Nowelizacja ustawy PrSzkWyż wprowadziła obowiązek wypowiedzenia się
Uczelni w sprawie zainteresowania lub jego braku w stosunku do komercjalizacji
danego wyniku pracy intelektualnej twórcy. Uniwersytet wypowie się w sprawie
komercjalizacji w okresie ustawowych 3 miesięcy od uzyskania pisemnego zgłoszenia powstania wyniku prac intelektualnych, które opracowuje i przekazuje
swojemu przełożonemu pracownik (wzór: załącznik nr 1 i nr 2).
Wzór decyzji Uniwersytetu w sprawie komercjalizacji wyniku stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu. Od decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jednakże, aby jego realizacja doszła do skutku, niezbędne
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jest przedłożenie przez pracownika nowych dokumentów, argumentów, uwag
i sugestii wcześniej nie podnoszonych i nie mających wcześniej wpływu na wydanie
pierwotnej decyzji. Uwagi, argumenty, sugestie i dokumenty przekazane powinny
być do Biura Współpracy z Gospodarką. Decyzję w imieniu Uniwersytetu wydaje
Prorektor właściwy ds. nauki.
Przykład: Pracownik dr Jan Kowalski w trakcie pracy na Wydziale opracował metodę
wytwarzania pewnego związku chemicznego. Na podstawie Regulaminu przekazał informację o stworzeniu wyniku pracy intelektualnej swojemu przełożonemu (załącznik nr
1, gdyż jest to projekt wynalazczy). Przełożeni oraz Rzecznik Patentowy wyrazili opinię
o konieczności ochrony. Zgodnie z ustawowymi wymogami, Uniwersytet zobowiązany
jest do wypowiedzenia się w sprawie komercjalizacji. Na podstawie kompletnych danych
przekazanych Rzecznikowi Patentowemu oraz w trakcie konsultacji z pracownikami
Biura Współpracy z Gospodarką, Prorektor właściwy ds. Nauki wydaje decyzję w sprawie
komercjalizacji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Decyzja
zostaje wydana w ciągu 3 miesięcy od przekazania kompletnych danych o projekcie
wynalazczym Rzecznikowi Patentowemu.
3.

Przyjmuje się, że termin określony w ust. 2 rozpoczyna swój bieg w dniu roboczym
następującym po dniu, w którym Uniwersytet otrzymał informację o wynikach
pracowniczych, z zastrzeżeniem że twórca zadośćuczynił wymaganiom określonym
w § 4 ust. 2 – 6 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, a także Uniwersytet otrzymał
komplet dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych dla oceny zgłoszonego
wyniku, na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie jego komercjalizacji.

Obowiązkiem twórców jest informowanie przełożonych o swojej pracy i wynikach prac intelektualnych. Zgłaszanie powstania wyników prac intelektualnych
odbywa się w formie pisemnej na wzorach określonych w załączniku nr 1 i nr 2
w zależności od rodzaju wyniku. W przypadku projektów wynalazczych stosuje się
wzór z załącznika nr 1, w przypadku wszelkich innych wyników stosuje się wzór
z załącznika nr 2. Zgodnie z §4 ust. 2 – 6 twórca zobowiązany jest do przedłożenia
informacji o stworzeniu lub zamiarze upublicznienia wyniku w terminie dwóch
tygodni od jego stworzenia. Pracownik zobowiązany jest do przekazania kompletu
dokumentacji, informacji i materiałów niezbędnych dla oceny zgłoszonego wyniku
i oceny jego potencjału komercjalizacyjnego. Pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z wynikiem oraz procesem
komercjalizacji.
Pracownik ma obowiązek przekazać Uczelni publicznej wszelkie informacje

o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych oraz o know-how związanym
z tymi wynikami. Dotyczy to wszelkich utworów potrzebnych do komercjalizacji.
Należy przy tym pamiętać, że ustawa co do zasady nie ogranicza możliwości
publikacji utworów naukowych przez pracownika, jednakże decyzja o publikacji
danego utworu powinna być przedmiotem uzgodnień pracownika z Uczelnią, mając
na względzie przede wszystkim obowiązek zachowania poufności wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. 11
4.

Wyniki prac intelektualnych powstałe w wyniku wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika przysługują pracodawcy (Uniwersytetowi). Ustawodawca
w nowelizacji ustawy PrSzkWyż umożliwia przekazywanie praw do wyników prac
intelektualnych (przekazywanie własności) pracownikom/twórcom, w przypadku
braku zainteresowania komercjalizacją przez Uniwersytet (decyzja Uniwersytetu
o komercjalizacji negatywna). Przekazywanie odbywa się na postawie umowy
o przeniesienie praw (własności), poprzedzone jest przedstawieniem przez Uniwersytet pracownikowi oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
Przekazanie jest odpłatne i wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (na
podstawie rozporządzenia ministra w sprawie poziomu wynagrodzeń).
Przykład: Dr Jan Kowalski jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu. Opracował nowy
sposób hodowli rzadkich gatunków roślin wykorzystując metody biotechnologiczne.
Rozwiązanie opracowane zostało w ramach obowiązków pracowniczych przy wykorzystaniu własności materialnej Uczelni – infrastruktury laboratoryjnej. Po zakończeniu
11
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W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o rezygnacji z komercjalizacji
albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Uniwersytet
jest zobowiązany, w terminie trzydziestu dni, do złożenia twórcy pisemnej oferty
zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników
pracowniczych określonych w ust. 1, łącznie z informacjami, utworami wraz
z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 7 pkt 2. Umowa powinna zostać zawarta
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące
Uniwersytetowi za przeniesienie wspominanych wyżej praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień
zawarcia umowy. Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W imieniu
Uniwersytetu ofertę zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyników pracowniczych składa Prorektor właściwy ds. nauki, który również uprawniony jest do
zawarcia umowy.
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prac badawczych i otrzymaniu wyników zgodnie z obowiązkiem, dr Jan Kowalski
przekazał na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu informację o stworzeniu nowego wyniku. Na podstawie zebranych informacji Uniwersytet w okresie do 3 miesięcy
od dnia przekazania kompletu informacji Rzecznikowi Patentowemu, wydał decyzję
o rezygnacji z komercjalizacji rozwiązania i przedstawił pracownikowi ofertę wykupu
praw do wyników. Wynagrodzenie/cena jaką musi uiścić dr Jan Kowalski w przypadku,
jeśli zechce wykupić prawa do wynalazku stanowi 10% aktualnego minimalnego
wynagrodzenia. Dr Jan Kowalski ma więc dwie możliwości – przyjąć ofertę Uniwersytetu i wykupić prawa lub ją odrzucić, wówczas prawa pozostają przy Uniwersytecie.
Przekazanie praw pracownikowi wiąże się nie tylko z możliwością czerpania zysków
z rozporządzenia nabytym przez twórcę prawem majątkowym do wyniku, ale również
z ponoszeniem przez pracownika wszelkich kosztów dotyczących ochrony wyniku
np. opłat urzędowych w Urzędzie Patentowym RP lub dotyczących komercjalizacji.
Należy podkreślić, że nie ma konieczności dokonywania wyceny praw przenoszonych przez Uczelnię na pracownika, ponieważ wycena taka jest w tym zakresie
irrelewantna i pozostająca bez związku z wysokością wynagrodzenia przysługującego Uczelni z ww. tytułu (10% minimalnego wynagrodzenia za pracę). 12
5.

W przypadku nieprzyjęcia przez twórcę oferty zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 4, w terminie 30 dni od otrzymania oferty, prawa do wyników pracowniczych określonych w ust. 1, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością
nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi,
przekazanymi zgodnie z ust. 7 pkt 2, przysługują Uniwersytetowi.
Przykład: Dr Jan Kowalski odrzucił ofertę Uniwersytetu. W związku z tym, prawa do
wyników oraz związane z tym obowiązki i koszty pozostają po stronie Uniwersytetu.
6.

12
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Przepisy ust. 1 - 5 i ust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczą przypadków, gdy
badania naukowe lub prace rozwojowe, w wyniku których powstały wyniki pracownicze określone w ust. 1 były prowadzone:
1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania
lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do tych wyników 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 ustawie, sposób dysponowania
wynikami oraz know-how związanym z tymi wynikami.

W przypadku finansowania badań przez instytucje zewnętrzne np. NCBR, NCN,
zlecenia przedsiębiorców, zlecenia instytucji publicznych etc. to w umowach zawieranych z tymi podmiotami uregulowane będą kwestie własności praw do wyników
badań. W przypadku wybranych konkursów NCBR, część praw może przysługiwać
przedsiębiorcy lub pojawia się obowiązek odpłatnego przekazania praw na rzecz
przedsiębiorcy. W przypadku prac badawczych zleconych przez przedsiębiorców
oraz instytucje publiczne, prawa do wyników należą przeważnie do zamawiających
tj. w tym przypadku przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.
W przypadku realizacji badań finansowanych ze środków zewnętrznych, ważne
jest, aby informować Rzecznika Patentowego oraz Biuro Współpracy z Gospodarką
o tym fakcie.
Przykład: Dr Jan Kowalski jest twórcą nowej substancji chemicznej poprawiającej wzrost
roślin. Ten wynik został opracowany dzięki finansowaniu badań (zleceniu) przez firmę
biotechnologiczną zainteresowaną wdrożeniem nowego wynalazku. Na podstawie
podpisanej umowy zawartej między firmą a Uniwersytetem wszelkie prawa majątkowe
do wynalazku przysługują stronie finansującej, czyli firmie, dlatego komercjalizacja
wynalazku będzie realizowana przez firmę. Niewykluczone, że w umowie znajdą się
zapisy, traktujące o udziale pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji
oraz możliwości publikowania części wyników, na podstawie zgody firmy. Na etapie
podpisywania umowy, ważnym jest, aby zadbać o odpowiednie zapisy. W wyżej wymienionym przypadku Uniwersytet nie ma praw do opracowanych przez pracownika
dra Jana Kowalskiego wyników prac badawczych.
7.

Twórca wyniku pracowniczego jest zobowiązany do:
1) zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz know-how związanego z tymi wynikami;
2) przekazania Uniwersytetowi wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono,
i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji;
3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do
wdrażania wyników bez uprzedniej akceptacji Uniwersytetu;
4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych
– nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uniwersytetowi.

Obowiązkiem twórcy jest zachowanie poufności wyników badań oraz know-how związanego z tymi wynikami. Jest to niezwykle istotne m.in. w procedurze
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uzyskiwania praw wyłącznych (np. patentu), a także w procesie komercjalizacji,
który często uzależniony jest od zabezpieczenia praw do wyników w urzędach
właściwych do spraw ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą. Obowiązkiem pracownika jest także przekazanie kompletu informacji niezbędnych
do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej np. wynalazków lub spisania know-how. Pracownik zobowiązany jest
także do powstrzymania się od jakichkolwiek działań zmierzających do wdrożenia
tych wyników bez poinformowania i akceptacji Uniwersytetu (Biura Rzeczników
Patentowych, Biura Współpracy z Gospodarką). Proces komercjalizacji jest procesem długotrwałym i złożonym, który bez współdziałania z pracownikiem (twórcą/
współtwórcami) nie jest możliwy. Obowiązki, o których mowa powyżej pozostają
w mocy, w okresie, w którym prawa do wyników przysługują Uniwersytetowi lub
na podstawie umów szczegółowych.
8.

Przepisów ust. 1 – ust. 7 nie stosuje się, jeżeli umowa stanowi inaczej.

Obowiązki, o których mowa powyżej pozostają w mocy w okresie, w którym prawa do wyników przysługują Uniwersytetowi lub na podstawie umów
szczegółowych.
9.

Twórcy wyników określonych w ust. 1, przysługuje prawo do wymieniania go
jako twórcy w publikacjach, rejestrach oraz w innych dokumentach związanych
z wynikiem oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych
ze stosowania wyniku – prawo do wynagrodzenia ustalonego na zasadach
i w wysokości określonych w § 17 Regulaminu.

Każdemu pracownikowi, jako twórcy/współtwórcy na podstawie odrębnych
przepisów przysługuje prawo do wymieniania go jako twórcy w publikacjach,
ofertach technologicznych, prezentacjach, rejestrach etc. Dzięki temu, mimo, iż
prawa majątkowe należą do Uniwersytetu, twórca ma prawo do informowania
o fakcie stworzenia przez niego danego wyniku.
W przypadku skutecznej komercjalizacji wyniku prac intelektualnych, czyli
uzyskania przez Uniwersytet korzyści finansowych, pracownik ma prawo do wynagrodzenia, którego procentowa wysokość określona jest w §17 Regulaminu.

1.

Twórcy wyniku stanowiącego know-how Uniwersytetu, przysługuje prawo do
wymie-niania go jako twórcy we wszelkich dokumentach związanych z wynikiem
oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych ze stosowania
wyniku – prawo do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej na zasadach określonych w § 17 Regulaminu (w odniesieniu do wyników pracowniczych) albo prawo
do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej na zasadach określonych w odrębnej
umowie (w odniesieniu do wyniku nie będącego wynikiem pracowniczym).

2.

Decyzję o objęciu i uznaniu wyników prac intelektualnych za know-how Uniwersytetu podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek bezpośredniego
przełożonego twórcy. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających dochowanie
poufności, zwłaszcza przez określenie listy osób mających dostęp do informacji
stanowiących know-how wraz z ich pisemnym zobowiązaniem do zachowania
tajemnicy przez czas oznaczony przez kierow-nika oraz opatrzenie dokumentacji
odpowiednią klauzulą stopnia niejawności.

Wiedzę występującą w przedsiębiorstwie można podzielić na trzy rodzaje133:
wiedzę wolną (np. wiedza książkowa lub nabyta w trakcie studiów, niechroniona
prawem wyłącznym), chronioną jawną (np. opatentowany wynalazek) i chronioną
utajnioną.
Tajemnice przedsiębiorstwa należą do wiedzy chronionej utajnionej. Jest to
wiedza objęta tajemnicą, czyli całkowicie pozbawiona swobodnego dostępu do
niej. Nie można się z nią swobodnie zapoznać, ponieważ jest objęta tajemnicą
i nie można z niej swobodnie korzystać, ponieważ jest chroniona prawem. Ten
rodzaj wiedzy występuje też pod pojęciem „know-how” czyli „wiedzieć jak”. Wiedzę
taką stanowią wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne pod warunkiem, że przedsiębiorca podjął niezbędne kroki w celu ich
utajnienia. Z wiedzy tej można korzystać w celach zawodowych lub zarobkowych
jedynie za zgodą uprawnionego.
Chcąc czerpać korzyści z własności intelektualnej każdy przedsiębiorca musi
rozważyć czy, a jeżeli tak – to w jaki sposób, chronić swoją wiedzę (własność
intelektualną).
Jedną z możliwości ochrony jest objęcie tajemnicą pewnej części wiedzy
będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa, czyli niektórych informacji zdobytych ze
źródeł zewnętrznych lub wytworzonych wewnątrz przedsiębiorstwa, które mają
133 Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
„ORGMASZ”. W-wa 2001 str. 19.
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dla niego istotne znaczenie gospodarcze.
Wobec braku jednolitej normatywnej definicji know-how z zakresu własności
intelektualnej, można posiłkować się przepisem zawartym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ZNK), tj. art. 11 ust. 4, w którym ustawodawca
zawarł definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Zgodnie z nią, są to „nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Widać wyraźnie, że pojęcie to wykracza swoim zasięgiem poza rozwiązania
jedynie techniczne i obejmuje również rozwiązania o innym charakterze.
Zgodnie z powołaną definicją ustawową za tajemnicę przedsiębiorstwa może być
uznana jedynie informacja, która spełnia łącznie trzy przesłanki :
a) posiada wartość gospodarczą, bez względu na to czy ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny czy inny,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) w stosunku do niej podjęto niezbędne działania w celu zachowania
poufności.

podmioty będą mogły bez przeszkód zapoznać się z istotą tej technologii. Udzielenie
patentu formalnie da Uniwersytetowi „monopol” w postaci prawa wyłącznego do korzystania z technologii, jednak w praktyce kontrola potencjalnych naruszycieli, którzy
będą stosować tą technologię i ich ściganie za naruszenie patentu będzie bardzo
utrudnione z uwagi na brak dostępu do informacji o technologiach stosowanych
w danej firmie. Wobec powyższego, to jest wobec faktu, że technologia jest trudna do
rozszyfrowania Kierownik jednostki organizacyjnej dochodzi do wniosku, że lepszą
formą ochrony będzie objęcie technologii tajemnicą przedsiębiorstwa. Daje to szanse
na to, by żaden inny podmiot nie uzyskał informacji o istocie technologii i nie był
w stanie jej skopiować, a co za tym idzie da Uniwersytetowi realny „monopol” na jej
wykorzystywanie i umożliwi skuteczną komercjalizację.

W rozumieniu ustawy PrWłPrzem oraz ustawy ZNK za przedsiębiorcę uznaje się
również Uczelnię, stąd zawarte tam przepisy odnoszą się również do Uniwersytetu.
W art. 11 ust. 1 Regulaminu zagwarantowano twórcom rozwiązań uznanych
w Uniwersytecie za tajemnicę przedsiębiorstwa po pierwsze prawo do uznawania
ich za twórców (twórca może żądać by podawano go jako twórcę oraz żądać, aby nikt
inny niż twórca się za takiego nie podawał), a po drugie prawo do wynagrodzenia
z tytułu komercjalizacji chronionej tajemnicy, która przyniosła Uniwersytetowi
efekty ekonomiczne.
W art. 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu określono podmiot, który w imieniu
Uniwersytetu podejmuje decyzję w sprawie objęcia danej informacji (koncepcji,
rozwiązania) tajemnicą oraz określono czynności, jakie muszą być wykonane, aby
uznać daną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przykład: Naukowiec opracował nową technologię otrzymywania substancji farmaceutycznej o bardzo dobrych parametrach leczniczych. O skuteczności oraz innowacyjności
technologii decydują małe detale, które są wynikiem wieloletnich doświadczeń naukowca i są bardzo trudne do odtworzenia (rozszyfrowania) przez potencjalnych naśladowców. Zgłoszenie tej technologii do ochrony patentowej wiązałoby się z ujawnieniem
wspomnianych detali (obowiązek ujawnienia istoty wynalazku w opisie patentowym,
który jest publikowany przez urząd patentowy), a co za tym idzie zainteresowane
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§ 12
Postanowienia szczegółowe dotyczące wyników prac intelektualnych
studentów i doktorantów
1.

Stosownie do treści art. 8 pr. aut, art. 11 ust. 1 pwp oraz art. 23 kc – prawa osobiste
i prawa majątkowe do wyników prac intelektualnych stworzonych przez studentów,
doktorantów, zarówno w trakcie studiów i praktyk, jak i w pracach dyplomowych
i doktorskich, co do zasady należą do ich twórców. Zakres praw majątkowych
może być odmiennie uregulowany w umowie z twórcą.

Wszystkie prawa osobiste jak i majątkowe do wyników stworzonych przez
studentów oraz doktorantów należą do ich twórców. Innymi słowy, status studenta
studiów I, II lub III stopnia nie jest – w przeciwieństwie do statusu pracownika –
podstawą do ustawowego nabywania praw do wytworów intelektualnych przez
Uniwersytet. Oczywiście w sytuacji, kiedy student lub doktorant są zatrudnieni
na Uniwersytecie, do wytworów powstałych w wyniku wykonywania obowiązków
pracowniczych – mają zastosowanie przepisy o wynikach pracowniczych. Również
jeśli wynik pracy intelektualnej powstał w wyniku realizacji umowy np. o dzieło
zawartej ze studentem to prawo do tego wyniku uregulowane będzie w tej umowie
i zwykle będzie należało do zamawiającego czyli Uniwersytetu.
Przykład: Zespół naukowy na Uniwersytecie prowadzi badania w określonej tematyce.
Uczestniczący w badaniach doktorant planuje wykorzystać wyniki badań w pracy doktorskiej. Uniwersytet powinien zaproponować doktorantowi zawarcie umowy, na mocy
której Uniwersytet nabędzie majątkowe prawa autorskie do jego pracy doktorskiej na
tych polach eksploatacji, którymi jest zainteresowany.
2.

Jeżeli wyniki prac intelektualnych studenta lub doktoranta powstały przy pomocy
– w szczególności finansowej, materiałowej lub organizacyjnej – Uniwersytetu,
albo stanowią fragment grantu lub innej pracy naukowo-badawczej realizowanej
w podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, kierownik tej jednostki
obowiązany jest podpisać z twórcą umowę przyznającą Uniwersytetowi w całości
lub w części prawa majątkowe do tego wyniku.

o przeniesienie praw majątkowych do takich wyników na Uniwersytet. Wzór stosownej umowy został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 67 z dnia 15 maja
2013 r.
Do zawarcia takiej umowy kierownik jednostki musi posiadać stosowne
pełnomocnictwo.
Przykład: Doktorant przygotował pracę w oparciu o badania finansowane przez Uniwersytet. Dziekan tego wydziału ma obowiązek zwrócić się do doktoranta o zawarcie
umowy przenoszącej prawa – w całości lub w części – na Uniwersytet.
3.

Prawa majątkowe do utworów audiowizualnych realizowanych przez studentów, a produkowanych przez Uniwersytet należą do Uniwersytetu na podstawie
każdorazowo składanego oświadczenia przez studenta. Oświadczenie to jest
warunkiem niezbędnym do podjęcia się przez Uniwersytet roli producenta utworu
audiowizualnego.

Regulamin uzależnia rozpoczęcie produkcji utworu audiowizualnego od
oświadczenia studenta w sprawie przekazania praw.
4.

Zobowiązuje się studentów i doktorantów do zachowania w poufności wyników
prac intelektualnych stworzonych przy pomocy - w szczególności finansowej,
materiałowej lub organizacyjnej - Uniwersytetu, albo stanowiących fragment
grantu lub innej pracy naukowo-badawczej realizowanej w podstawowej jednostce
organizacyjnej Uniwersytetu. Brak poufności będzie co najmniej naruszeniem
prawa pierwszeństwa Uniwersytetu do pierwszej publikacji.

Obowiązek zachowania poufności wyników przez studenta i doktoranta wynika
stąd, że ujawnienie informacji dotyczących wyników mogłoby zniweczyć możliwość
opatentowania lub uzyskania innego prawa wyłącznego lub negatywnie wpłynąć
na atrakcyjność wypracowanego know-how.

Jeżeli wyniki studentów i doktorantów:
•
powstały przy pomocy Uniwersytetu (w szczególności finansowej, materiałowej lub organizacyjnej),
•
stanowią fragment grantu lub innej pracy naukowo-badawczej,
kierownik jednostki jest obowiązany doprowadzić do zawarcia z twórcą umowy
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§ 13
Postanowienia szczegółowe dotyczące wyników prac intelektualnych
w postaci projektów wynalazczych
1.

Jeżeli projekty wynalazcze, takie jak wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy,
topografia układu scalonego są wynikami pracowniczymi, to prawo do uzyskania
praw wyłącznych, obejmujących w szczególności: patent na wynalazek, prawo
ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo
z rejestracji topografii układu scalonego, jak również prawo do ich komercjalizacji
przysługują Uniwersytetowi.

Pod pojęciem wyników prac intelektualnych w postaci projektów wynalazczych, zgodnie z ustawą PrWłPrzem rozumie się wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. Spośród
tej grupy, w praktyce Uniwersytetu, największe znaczenie mają wynalazki, w dalszej
kolejności wzory użytkowe i wzory przemysłowe.
Wynalazek.
W polskim systemie prawa brak definicji pojęcia „wynalazek”.
Ustawa PrWłPrzem definiuje jedynie szczególne kryteria, które musi posiadać
wynalazek aby mógł zostać udzielony na niego patent. I tak, patenty są udzielane
– bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają
poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, przez
który rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (zwykle jest to data zgłoszenia wynalazku w Urzędzie
Patentowym), zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposób. Wynalazek nie spełnia wymogu nowości, jeżeli można wskazać dowody,
w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego
w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, są częścią wcześniejszego stanu techniki.
Należy pamiętać, że „nowość” wynalazku mogą podważyć również publikacje samych twórców wynalazku, jeśli zostały dokonane przed ww. datą, stąd obowiązek
utrzymywania wynalazku w tajemnicy do czasu zapewnienia mu odpowiedniej
ochrony prawnej.
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek
ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, z wcześniejszego stanu techniki. Wynalazek ma być zatem zaskakujący dla przeciętnego znawcy z danej dziedziny techniki do której należy, rozwiązanie ma być wynikiem procesu twórczego.
W związku z powyższym nie posiadają poziomu wynalazczego rozwiązania, które
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wynikają z rutynowej wiedzy specjalisty z danej dziedziny techniki, a specjalista
taki byłby w stanie opracować rozwiązanie bez dokonań twórczych, posługując się
jedynie swoją zawodową i rutynową wiedzą oraz zwykłą logiką.
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli
według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób,
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Cechę „przemysłowej stosowalności” spełniają rozwiązania, które umożliwiają ich stosowanie „w produkcji” z powtarzalnym rezultatem,
a więc możliwością powtarzalnej realizacji zamierzonego celu, a jednocześnie są
użyteczne w jakiejkolwiek dziedzinie praktycznej działalności człowieka.
Ustawa PrWłPrzem wylicza, czego nie uważa się za wynalazki. I tak, za wynalazki nie uważa się w szczególności (nie jest to zatem katalog zamknięty):
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym (zatem nie posiadających
nowych cech technicznych, które są istotą wynalazków);
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych (programy komputerowe jako takie wyłączone są z możliwości patentowania; są jednak chronione jako utwory
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
6) przedstawienia informacji.
Ustawa PrWłPrzem wymienia również szczególne kategorie rozwiązań, na
które z różnych, np. społecznych powodów nie udziela się patentów. W tym katalogu
wymienia się:
1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli
roślin lub zwierząt; przy czym przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi
sposobami; sposób hodowli roślin lub zwierząt, jest czysto biologiczny,
jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie
lub selekcjonowanie; przedmiotem wynalazku patentowalnego mogą być
zatem rozwiązania techniczne, np. techniczny (a nie czysto biologiczny)
sposób hodowli roślin;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub
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terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub
zwierzętach; przy czym przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu (nadają się zatem do opatentowania przyrządy, urządzenia czy inne
rozwiązania techniczne wykorzystywane w sposobach leczniczych oraz
substancje farmaceutyczne).
Wzór użytkowy.
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Nowość wzoru użytkowego należy rozpatrywać analogicznie jak nowość wynalazku (patrz powyżej).
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na
osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu
z wyrobów.
Wzór przemysłowy.
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów,
kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W przypadku wzorów przemysłowych nie mają większego znaczenia cechy
techniczne wytworu. Ochroną bowiem obejmuje się wyłącznie cechy estetyczne
dotyczące zewnętrznego wyglądu danego wytworu.
Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub
rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz
kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Za wytwór
uważa się także: przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych
umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony); część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie
jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem
konserwacji, obsługi lub naprawy; część składową, jeżeli może być przedmiotem
samodzielnego obrotu.
Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza
się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji (zwykle jest to data zgłoszenia
wzoru do ochrony w Urzędzie Patentowym), identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Należy przy tym nadmienić, iż wzór uważa się za identyczny z udostępnionym
publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.
Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki – tzw. ulga w nowości. I tak, wzoru
nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości
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osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Nie wyłącza się
również możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy: został
ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności; został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed
datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji,
jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą
uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku
nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.
Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne
wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego
wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą,
według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy
opracowywaniu wzoru.
Zgodnie z generalnymi zasadami wyrażonymi w ustawie PrWłPrzem twórcy
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje prawo do:
uzyskania prawa wyłącznego na dany projekt wynalazczy, do wynagrodzenia za
korzystanie z tego projektu, do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach
oraz innych dokumentach i publikacjach.
Wyrażona w § 13 ust. 1 Regulaminu zasada, iż jeżeli projekty wynalazcze, takie
jak wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego są
wynikami pracowniczymi, to prawo do uzyskania praw wyłącznych, obejmujących
w szczególności: patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
jak również prawo do ich komercjalizacji przysługują Uniwersytetowi, wynika
bezpośrednio z art. 11 ust. 3 PrWłPrzem. Artykuł 11 PrWłPrzem określa komu
przysługuje prawo do projektu wynalazczego. Generalną zasadą, wyrażoną w ust.
1 tego artykułu jest, iż prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa
ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy tego projektu.
Od powyższej zasady, występują jednak pewne odstępstwa. I tak zgodnie
z ust. 3 tegoż artykułu, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru
przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku
pracy albo z realizacji innej umowy, prawo wyłączne, przysługuje pracodawcy
lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W sytuacji, kiedy wynalazku
dokonuje twórca w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, lub zachodzą inne przesłanki wymienione w art. 11 ust. 3 PrWłPrzem, wynalazek określa
się mianem „wynalazku pracowniczego”. Reasumując prawo do uzyskania prawa
wyłącznego (np. patentu na wynalazek) przysługuje Uniwersytetowi w przypadku
gdy wynalazek ten powstał w wyniku wykonywania obowiązków służbowych przez
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pracownika Uniwersytetu (zwłaszcza w wyniku prowadzonych przez naukowca
badań naukowych) lub w wyniku realizacji innej umowy, np. umowy o dokonanie
projektu wynalazczego zawartej z twórcami.
2.

Twórca projektu wynalazczego niebędącego wynikiem pracowniczym może przenieść na Uniwersytet – w całości lub w części – prawo do uzyskania praw wyłącznych na warunkach określonych w art. 20 pwp albo przekazać go Uniwersytetowi
do korzystania w trybie art. 21 pwp.

W sytuacji, kiedy wynalazek nie jest „wynalazkiem pracowniczym”, prawo do
tego wynalazku z reguły pozostaje po stronie twórcy zgodnie z generalną zasadą
określoną w art. 11 ust. 1 PrWłPrzem. Twórca może wtedy swobodnie rozporządzać
przysługującym mu prawem. Przykładowo, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 67
ust. 1 PrWłPrzem, mówiącą iż patent (dotyczy to również innych praw wyłącznych)
jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, twórca może przenieść swoje prawo na
inny podmiot. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej. Na podobnej zasadzie, twórca może przenieść swoje
prawo do uzyskania praw wyłącznych, na przykład prawo do uzyskania patentu.
Zasadę tę wyraża art. 20 PrWłPrzem który stanowi, iż twórca wynalazku, wzoru
użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za
uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór
użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania.
Artykuł 21 PrWłPrzem precyzuje, że w przypadku przekazania wynalazku,
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania (zgodnie z art. 20
PrWłPrzem), z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
pod warunkiem przyjęcia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie
1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.
Wskazane wyżej artykuły odnoszą się wprawdzie do przedsiębiorców, ale
w rozumieniu PrWłPrzem Uczelnia wyższa również mieści się w tym pojęciu,
stąd nie ma przeszkód by powyższe zasady stosować również w Uniwersytecie.
W związku z tym, twórca projektu wynalazczego, nie będącego projektem pracowniczym, może przenieść swoje prawo do tego projektu lub jego część na Uniwersytet.
Tego typu umowy zawierane są zwykle z osobami, które nie są pracownikami Uniwersytetu (w tym przede wszystkim ze studentami i doktorantami), ale dokonują
projektu wynalazczego we współpracy z naukowcami Uniwersytetu, a jednocześnie nie są zainteresowani by stać się współuprawnionym do prawa wyłącznego
(np. patentu) i chcą by całość tego prawa przysługiwała Uniwersytetowi.
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3.

Prawa, o których mowa w ust. 1, dotyczące rozwiązań powstałych w wyniku
realizacji umów o współpracy między Uniwersytetem, a jednostką zewnętrzną,
regulują każdorazowo te umowy oraz umowy wewnętrzne, zawierane pomiędzy
twórcą i Uniwersytetem.

W przypadku projektów wynalazczych, które są wynikiem badań naukowych
prowadzonych w ramach współpracy Uniwersytetu z inną jednostką, prawa do tych
projektów powinny być każdorazowo uregulowane w umowach o współpracy lub
im podobnych oraz umowach zawieranych z twórcami projektu.
W praktyce najczęstszym typem umów regulujących zasady podziału praw
do projektu wynalazczego są umowy o przeniesienie całości lub części prawa
oraz umowy o wspólności prawa do projektu, w których określone są obowiązki
i uprawnienia współuprawnionych.
4.

Jeżeli projekt wynalazczy jest rezultatem współpracy pracownika Uniwersytetu
(lub innego twórcy objętego Regulaminem) oraz twórcy Regulaminem nie objętego, prawo do tego projektu przysługuje Uniwersytetowi w części odpowiadającej
wielkości udziału twórczego pracownika Uniwersytetu (lub innego twórcy objętego
Regulaminem), jeżeli rezultat tego udziału jest wynikiem pracowniczym.

W sytuacji, gdy pracownik Uniwersytetu lub inny twórca objęty Regulaminem,
podejmuje współpracę z twórcą, którego Regulamin nie obejmuje (na przykład
może nim być pracownik innej Uczelni), i w wyniku tej współpracy powstaje projekt
wynalazczy, noszący cechy wyniku pracowniczego (a więc projekt, który powstał
w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych wobec Uniwersytetu), prawo do tego projektu (pracowniczego wynalazku, pracowniczego wzoru
użytkowego lub pracowniczego wzoru przemysłowego) przysługuje Uniwersytetowi. Prawo to przysługuje jednak Uniwersytetowi tylko w części odpowiadającej
wielkości udziału (wkładu) twórczego pracownika Uniwersytetu lub innego twórcy
objętego Regulaminem. Pozostała część praw przysługuje reszcie twórców (albo
ich pracodawcom w przypadku projektów pracowniczych), stosownie do ich wkładu
twórczego.
5.

Uniwersytet jest uprawniony do bezpłatnego korzystania we własnym zakresie
z projektów wynalazczych dokonanych przy pomocy Uniwersytetu.

Jak wspomniano powyżej ustawa PrWłPrzem w art. 11 ust 1 stanowi, że prawo
do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy,
jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem
ust. 2, 3 i 5, twórcy.
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Artykuł 11 ust. 5 PrWłPrzem precyzuje, że w razie dokonania wynalazku, wzoru
użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy,
przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru
przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą
ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa
w ust. 1.
Ustawa PrWłPrzem w art. 22 ust 1 stanowi również, że jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego
albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo do korzystania z niego
bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21 PrWłPrzem.
W oparciu o powyższe przepisy, § 13 ust. 5 Regulaminu stanowi, iż w przypadku projektów wynalazczych dokonanych przy pomocy Uniwersytetu, może on
korzystać z takich projektów we własnym zakresie, w sposób bezpłatny.
6.

Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwokupu praw do projektów wynalazczych
dokonanych przy jego pomocy.

Jak wspomniano powyżej, art. 11 ust. 5 PrWłPrzem precyzuje, że w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę
przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku,
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie
o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości
lub części prawo, o którym mowa w ust. 1.
Paragraf 13 ust. 6 Regulaminu precyzuje, że jeśli projekt wynalazczy został dokonany przy pomocy Uniwersytetu, a prawo do tego projektu, w całości lub w części
należy do innego podmiotu (np. twórcy) to w sytuacji, w której miałoby dojść do
zbycia tego prawa, Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwokupu.
7.

Twórcy projektu wynalazczego nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie
przez Uniwersytet jedynie dla celów badawczych lub dydaktycznych z projektu
będącego wynikiem pracowniczym.

Artykuł 22 ust. 2 PrWłPrzem stanowi, że jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego,
z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór
przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy
przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz
zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku,
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
Przepisy PrWłPrzem stanowią również, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego
albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie
każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.
Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3 PrWłPrzem,
powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą
się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę ustalenia wypłaconego
wynagrodzenia.
Jednakże uprawnienie do wynagrodzenia przysługuje twórcom wyłącznie
w przypadku komercyjnego wykorzystania ich projektu.
Regulamin w § 13 ust. 7 wyraźnie podkreśla, że w przypadku, gdy Uniwersytet
wykorzystuje pracowniczy projekt wynalazczy w sposób niekomercyjny, wyłącznie
w celach badawczych lub dydaktycznych, bez osiągania z tego tytułu korzyści
ekonomicznych, wynagrodzenie twórcom nie przysługuje.
8.

Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio do korzystania przez Uniwersytet
dla celów badawczych lub dydaktycznych z projektów wynalazczych dokonanych
przy pomocy Uniwersytetu, jeżeli cele badawcze nie są realizowane dla osiągnięcia
korzyści materialnych przez Uniwersytet.

Regulamin w § 13 ust. 8 wyraźnie podkreśla, że w przypadku, gdy Uniwersytet
wykorzystuje projekt wynalazczy stworzony przy pomocy Uniwersytetu, w sposób
niekomercyjny, wyłącznie w celach badawczych lub dydaktycznych, bez osiągania
z tego tytułu korzyści ekonomicznych, wynagrodzenie twórcom nie przysługuje.

Zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 1 PrWłPrzem, jeżeli strony nie umówiły
się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma
prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo
wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź
prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje
przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21 PrWłPrzem.
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§ 14
Zasady postępowania z wynikami pracowniczymi w postaci projektów wynalazczych
1.

Niezwłocznie - to jest zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu - po uzyskaniu wyniku
pracowniczego w postaci projektu wynalazczego, jego twórca jest zobowiązany do
zgłoszenia go do kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony,
a następnie - po uzyskaniu jego opinii co do celowości ubiegania się o ochronę
prawną projektu, a także co do sposobu jego rozpowszechniania - do Rzecznika
Patentowego Uniwersytetu. Po dokonaniu analizy projektu Rzecznik Patentowy
przekaże swoją opinię do Prorektora właściwego ds. nauki, który podejmie ostateczną decyzję o celowości ubiegania się o ochronę prawną projektu.

Twórca projektu wynalazczego, będącego wynikiem pracowniczym, ma obowiązek zgłosić go na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu do
kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Kierownik wspomnianej jednostki winien natomiast wydać opinię co do celowości ubiegania się
o ochronę prawną projektu, a także co do sposobu jego rozpowszechniania.
W razie opinii pozytywnej, kierownik powinien podpisać oświadczenie zamieszczone w załączniku nr 1 do Regulaminu, który to załącznik powinien być następnie przekazany do Rzecznika Patentowego Uniwersytetu, który analizuje projekt
w oparciu o otrzymane materiały, oraz o dodatkowe informacje uzyskiwane od
twórcy. W chwili, w której Rzecznik Patentowy Uniwersytetu uzna, iż projekt posiada
cechy predestynujące go do objęcia ochroną prawną, a dokumentacja projektu
jest kompletna i wystarczająca do przygotowania zgłoszenia do Urzędu Patentowego zgodnie z ustawą PrWłPrzem i aktami wykonawczymi do tej ustawy lub –
w przypadku ubiegania się o ochronę zagraniczną - do innego urzędu właściwego
do spraw ochrony własności przemysłowej, podpisuje odpowiednie oświadczenie
zamieszczone w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dokumentacja projektu zawierająca opinie twórcy, kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest
twórca oraz Rzecznika Patentowego przekazywana jest do Prorektora właściwego
ds. nauki, który podejmuje ostateczną decyzję o celowości ubiegania się o ochronę
prawną projektu.
2.
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tajemnicy spoczywa na twórcy także po ustaniu stosunku pracy, aż do upływu
wskazanych wyżej terminów.
W związku z wyżej już opisanym wymogiem absolutnej nowości projektu
wynalazczego (wymaganej w dacie, według której oznacza się pierwszeństwo do
uzyskania prawa wyłącznego, najczęściej w dacie zgłoszenia projektu do Urzędu
Patentowego), niezwykle istotne jest, by był on utrzymywany w tajemnicy. Obowiązek utrzymania tajemnicy powinien trwać co najmniej do czasu objęcia tego
projektu ochroną prawną. Zbyt wczesne ujawnienie projektu, np. przez podanie
go do wiadomości powszechnej, w szczególności w publikacjach naukowych, wystąpieniach, materiałach konferencyjnych, pracach magisterskich lub doktorskich,
będzie podważało nowość projektu i uniemożliwi objęcie go ochroną prawną,
bowiem ochronę uzyskać mogą jedynie rozwiązania absolutnie nowe.
Przykład: Pracownik naukowy w efekcie prowadzonych badań naukowych otrzymał
ciekawe wyniki, które zawierały w sobie również rozwiązanie spełniające cechy wynalazku. Pracownik zgłosił ten wynalazek swojemu przełożonemu, następnie kierownikowi
jednostki organizacyjnej, a po jego pozytywnej opinii co do celowości ubiegania się
o ochronę prawną projektu do Rzecznika Patentowego Uniwersytetu, który podjął
działania w celu objęcia wynalazku ochroną prawną. Równolegle pracownik naukowy
przesłał do druku publikację naukową zawierającą ww. wyniki badań naukowych,
ujawniającą istotę wynalazku. Publikacja ukazała się w ogólnodostępnym czasopiśmie naukowym kilka dni przed datą zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.
W efekcie Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek, z powodu
braku nowości. Nowość wynalazku została bowiem utracona w wyniku i w momencie
ukazania się wspomnianej publikacji. Naukowiec (twórca wynalazku) poprzez swoje
działanie, to jest przedwczesną publikację „zepsuł” nowość wynalazku i uniemożliwił
jego skuteczną ochronę prawną.

Do czasu podjęcia przez Prorektora właściwego ds. nauki decyzji, o której mowa
w ust. 1, twórca oraz inni pracownicy posiadający informacje o projekcie, obowiązani są zachować je w tajemnicy. W razie podjęcia decyzji o ochronie prawnej projektu, twórca oraz inni pracownicy posiadający informacje o projekcie,
zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy do dnia otrzymania z urzędu
ds. ochrony własności przemysłowej potwierdzenia zgłoszenia lub dłużej, jeśli
taka będzie decyzja Prorektora właściwego ds. nauki. Obowiązek zachowania
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§ 15
Postanowienia szczegółowe dotyczące niepracowniczych
wyników prac intelektualnych
1.

O ile umowa nie stanowi inaczej, to prawa majątkowe i prawa osobiste do niepracowniczych wyników pracy intelektualnej, przysługują w całości ich twórcom.

Wyniki niepracownicze zostały zdefiniowane w §1 ust. 4 Regulaminu. Por. uwagi
tamże.
Prawa do tych wyników, zarówno osobiste, jak i majątkowe należą do ich
twórców, a Uniwersytet może korzystać z niektórych spośród tych wyników jedynie
na zasadach dozwolonego użytku (np. co do utworów – por. Rozdział 3, Oddział 3
PrAut).
2.

Każdy twórca niepracowniczego wyniku prac intelektualnych może zwrócić się do
Uniwersytetu lub spółki celowej z prośbą o udzielenie mu pomocy w zarządzaniu
tym wynikiem. Uniwersytet lub spółka celowa może udzielić pomocy nieodpłatnie
lub odpłatnie, także w zamian za część udziałów w prawie do wyniku. Szczegółowe
prawa i obowiązki stron określa umowa o udzielenie pomocy.

Uniwersytet dopuszcza możliwość pomocy („samodzielnej” lub przez jego
spółkę celową) w zarządzaniu tym wynikiem. Pomoc w tym zakresie może być
udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.
Przy Uniwersytecie funkcjonuje spółka SPINUS Sp. z o.o. będąca spółką celową.
Zasady powoływania takiej spółki określają art. 86a i art. 86b PrSzkWyż. Charakterystyczną cechą spółki celowej jest obowiązek przeznaczania całości dywidendy
na działalność statutową Uczelni (art. 86a.4 PrSzkWyż).
Mimo braku wskazania tego w omawianym paragrafie, nie ma przeszkód dla
zawarcia umowy ze spółką nie tylko o zarządzanie, ale także przenoszącej prawa
do wyników na spółkę lub udzielającej licencji do danego wyniku.
Przykład: Pracownik przedsiębiorstwa prowadzącego m.in. działalność badawczą dokonał wynalazku. Firma ta może zwrócić się do Uniwersytetu (lub do jego spółki celowej)
o pomoc organizacyjną lub merytoryczną w komercjalizacji tego wynalazku.
Przykład: Przedsiębiorca prowadzący prace badawcze dokonuje wynalazku. Poszukuje optymalnej formuły dla jego komercjalizacji. Poszukuje pomocy spółki celowej,
ale nie chce ponosić obciążeń przed uzyskaniem zysku z wynalazku. Z tego powodu
przedsiębiorca nie chce przedwcześnie rozporządzać prawem do uzyskania patentu.
Przedsiębiorca może zdecydować się na umowę jedynie o zarządzanie wynikami ze
spółką celową.
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§16
Postanowienia szczegółowe dotyczące komercjalizacji wyników pracy intelektualnej
Uniwersytetu
1.

Uniwersytet może komercjalizować wyniki pracy intelektualnej, którymi dysponuje przez:
1) udostępnianie ich podmiotom trzecim, w szczególności przez udzielenie im
licencji do korzystania z wyników prac intelektualnych;
2) przeniesienie praw majątkowych do wyników na podmiot trzeci, w szczególności przez ich sprzedaż;
3) tworzenie lub obejmowanie udziałów w spółkach spin-off.

Można rozróżnić 3 główne modele komercjalizacji. Pierwszym z nich jest licencjonowanie, które polega na tym, że Uniwersytet udziela licencji na korzystanie
z wyniku prac badawczych przez licencjobiorcę, którym może być np. przedsiębiorca
lub instytucja publiczna. Z tego tytułu Uniwersytet pobiera opłaty, przeważnie
rozłożone w okresie trwania licencji. Opłaty stanowią przychód Uczelni, który
podlega rozdysponowaniu, m.in. poprzez wypłatę wynagrodzenia twórcy/współtwórcom. Model jest o tyle korzystny, że majątkowe prawa własności intelektualnej
pozostają w Uczelni. Drugim modelem jest przeniesienie praw majątkowych na
podmiot trzeci, zwłaszcza poprzez sprzedaż praw majątkowych do danego wyniku.
W tym modelu, po pozyskaniu kupca i wycenie wartości wyniku badań, Uczelnia
w drodze umowy jednorazowo sprzedaje prawa majątkowe (odpłatna umowa
o przeniesienie praw majątkowych). Uzyskany przychód, po odliczeniu kosztów,
jest rozdysponowany m.in. poprzez wynagrodzenie dla twórców/współtwórców.
Model zakłada jednorazową sprzedaż, zatem po sprzedaniu Uczelnia nie ma żadnych praw do wyniku. Trzecim modelem jest tworzenie lub obejmowanie udziałów
w spółkach spin-off. Model stosowany jest przy komercjalizacji wyników badań,
które dają ekonomiczną podstawę do wytwarzania produktów lub usług w oparciu o nowopowstałą spółkę z udziałem pracowników naukowych, inwestora oraz
przy wsparciu Uczelni. Za realizację trzeciego modelu odpowiada spółka celowa
Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o.
2.

Władze Uniwersytetu przed podjęciem decyzji o komercjalizacji wyników prac
intelektualnych i formie tej komercjalizacji, zasięgają opinii twórców wyników
prac intelektualnych, kierownika jednostki organizacyjnej, w której powstał wynik,
Komisji, o której mowa w § 1 ust. 15 oraz spółki celowej.
W celu skutecznej komercjalizacji oraz wyboru najkorzystniejszego modelu,
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Regulamin przewiduje przeprowadzenie konsultacji z twórcą, kierownikiem jednostki organizacyjnej, Komisją Rektorską ds. Własności Intelektualnej (zobacz §18)
oraz spółką celową.

poprzez dokonanie zgłoszenia w celu uzyskania patentu. Niezbędna jest również
identyfikacja wszystkich stron, mających prawa majątkowe do wyniku (będących
współwłaścicielami).

3.

6.

Komercjalizacja wyników prac intelektualnych obejmuje następujące etapy:
1) badanie wyniku z punktu widzenia możliwości uzyskania i utrzymania praw
wyłącznych;
2) badanie potencjału komercjalizacyjnego wyniku;
3) działania ukierunkowane na rozpoznanie zainteresowania potencjalnych
inwestorów wykorzystaniem wyniku;
4) wybór formy i ustalenie warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez
negocjacje i zawarcie odpowiednich umów.

W celu skutecznej komercjalizacji Biuro Współpracy z Gospodarką oraz spółka
celowa podejmują działania, których celem jest ustalenie, jaki jest potencjał komercjalizacyjny wyniku oraz jaki model komercjalizacji przyjąć. Bez etapów, wskazanych w § 16 ust. 3. komercjalizacja może być bezcelowa, kosztochłonna i/lub
czasochłonna.

Decyzję o komercjalizacji podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki na podstawie rekomendacji Biura Współpracy z Gospodarką. Biuro jest podstawową
jednostką Uniwersytetu prowadzącą działania w zakresie komercjalizacji, która
animuje tenże proces i koordynuje wymianę opinii pomiędzy twórcami, kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej, Biurem Rzeczników Patentowych,
spółką celową oraz Komisją Rektorską ds. Własności Intelektualnej.
7.

4.

Decyzja, o której mowa w ust. 2 podejmowana jest w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu tych decyzji nie mogą
uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub majątkowo z podmiotami trzecimi,
uczestniczącymi w procesie komercjalizacji, zwłaszcza takimi jak licencjobiorcy
lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy twórcy w stopniu, w jakim
współdecyduje on o utworzeniu spółki ze swoim udziałem.

W przypadku komercjalizacji w oparciu o modele m.in. sprzedaży czy licencjonowania należy zadbać o interes Uczelni oraz twórców. W związku z tym z procesu
komercjalizacji wyłączone zostaną wszelkie osoby powiązane w jakikolwiek sposób
z podmiotami zainteresowanymi komercjalizacją, np. licencjobiorcami.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podjęta może być dopiero po uprzedniej decyzji, co do zapewnienia ochrony prawnej wyników prac intelektualnych (tzn. po
podjęciu decyzji i ewentualnym dokonaniu zgłoszenia do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP lub innym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej lub
objęciu ich tajemnicą Uniwersytetu).
Decyzja o komercjalizacji poprzedzona jest decyzją o sposobie zapewnienia ochrony prawnej wyniku badań. Trudno sobie wyobrazić skuteczną komercjalizację wyników badań, w przypadku niezadbania o ich prawną ochronę, np.
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Decyzję o wyborze formy komercjalizacji w odniesieniu do danego wyniku podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki, na podstawie rekomendacji przedstawionej
przez BWG. W trakcie wyboru formy komercjalizacji twórca może przedstawić BWG
swoje uwagi/sugestie w celu wypracowania wspólnej rekomendacji dla Prorektora
właściwego ds. nauki. Decyzja Prorektora właściwego ds. nauki o wyborze formy
komercjalizacji może być zmieniona stosownie do zmiany okoliczności.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe warunki
komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu, określane są każdorazowo w umowach z podmiotami trzecimi, uczestniczącymi w procesie
komercjalizacji.

Z uwagi na specyfikę procesu komercjalizacji oraz specyfikę badań prowadzonych w Uniwersytecie szczegółowe warunki komercjalizacji uzgadniane są
każdorazowo w umowach szczegółowych.
8.

Twórca pracowniczego wyniku prac intelektualnych zobowiązany jest do współdziałania z Uniwersytetem, w celu umożliwienia maksymalnie efektywnej komercjalizacji tych wyników. W zakresie w jakim współdziałanie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym mogłoby wpłynąć na wywiązywanie się przez twórcę
z obowiązków wynikających z umowy łączącej go z Uniwersytetem, podjęcie przez
twórcę dodatkowej aktywności/zaangażowania wymaga uprzedniego uzgodnienia
z bezpośrednim przełożonym twórcy.

Proces komercjalizacji jest procesem złożonym, który bez współdziałania
z pracownikiem (twórcą/współtwórcami) przeważnie nie jest możliwy. Trudno
sobie wyobrazić proces wdrażania, np. opatentowanej przez Uniwersytet metody
otrzymywania związku chemicznego bez udziału merytorycznego twórcy/współtwórców oraz ich nadzoru. Zasadne jest określenie, czy proces komercjalizacji
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wymaga udziału twórcy/współtwórców w znacznym stopniu i czy nie powoduje to
np. ograniczenia aktywności w pozostałych działaniach związanych ze stosunkiem
pracy.
9.

Zasady i szczegółowe warunki funkcjonowania w tym przeprowadzania komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu przy udziale/przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 12 i 13 powinny być określone w szczególności
w aktach ustrojowych tych podmiotów. W przypadku powierzenia przez Uniwersytet spółce celowej zarządzania prawami 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 związanymi z tymi
wynikami, zasady i tryb przeprowadzania komercjalizacji wyników przez spółkę
celową oraz sposób sprawowania przez Uniwersytet kontroli i nadzoru nad wykonywaniem umowy o zarządzanie oraz komercjalizacją poszczególnych wyników
określać będzie umowa o zarządzanie, natomiast w odniesieniu do komercjalizacji
pośredniej odrębna umowa o współpracy i nadzorze właścicielskim.

Jedną z form komercjalizacji jest zaangażowanie spółki celowej, której ustawową kompetencją jest powoływanie spółek spin-off na bazie własności intelektualnej wykreowanej w Uczelni. Aby spółka celowa efektywnie realizowała swoje
zadania niezbędnym jest zaangażowanie twórców oraz inwestorów, którzy wniosą
kapitał niezbędny na uruchomienie spółki. Działalność spółki celowej oraz spółek
spin-off określone jest m.in. w Kodeksie Spółek Handlowych, o którym mowa
w §16 ust. 9. Ustawa PrSzkWyż daje możliwość Uczelniom, które posiadają własne
spółki celowe do powierzania im zarządu nad własnością intelektualną kreowaną
w Uczelni. Ma to pozwolić na zwiększenie efektywności komercjalizacji oraz skrócenie tego procesu. Powierzenie zarządu jest o tyle korzystne dla Uczelni, gdyż
właścicielem praw majątkowych do wyników badań pozostaje Uczelnia. W celu
realizacji zadań ustawowych i unormowania współpracy na linii Uczelnia-spółka
celowa zawierane są odpowiednie umowy.
10. Przed podjęciem decyzji o konkretnym sposobie komercjalizacji należy w pierwszej
kolejności wziąć pod uwagę interes Uniwersytetu, interes pracowników-twórców
wyników prac intelektualnych, najkorzystniejszy w danych okolicznościach sposób
komercjalizacji, warunki zaangażowania twórców-pracowników Uniwersytetu
w procesie komercjalizacji, w tym zwłaszcza na etapie wdrożenia i rozwoju wykorzystywanych wyników prac intelektualnych.
W celu skutecznej komercjalizacji oraz wyboru najkorzystniejszego modelu,
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regulamin przewiduje przeprowadzenie konsultacji z twórcą, kierownikiem jednostki organizacyjnej, Komisją Rektorską ds. Własności Intelektualnej (zobacz §18)
oraz spółką celową. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pod uwagę brany jest
w pierwszej kolejności interes Uczelni oraz pracowników.
11. Umowa dotycząca komercjalizacji wyników pracy intelektualnej powinna uwzględniać interes Uniwersytetu, w szczególności przez zapewnienie prawa do nieodpłatnego korzystania z tego wyniku we własnym zakresie, zwłaszcza dla celów
badawczo-naukowych lub dydaktycznych.
Realizując działania w zakresie komercjalizacji należy dążyć do umieszczania
odpowiednich postanowień w umowach, które pozwolą Uczelni na korzystanie
z przedmiotu komercjalizacji do celów naukowych lub dydaktycznych. Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych oraz spółka celowa w procesie
negocjacji dążą do uwzględnienia powyższych postanowień.
12. W związku z komercjalizacją wyników prac intelektualnych Uniwersytet może
zezwolić podmiotom uczestniczącym w procesie komercjalizacji, zwłaszcza stworzonej w tym celu spółce celowej oraz spin-off, na korzystanie z majątku w tym
infrastruktury Uniwersytetu, w tym pomieszczeń, mediów oraz aparatury technicznej. Zasady udostępnienia infrastruktury Uniwersytetu powinny być sprecyzowane
w umowach z podmiotem korzystającym.
W celu skutecznej i efektywnej komercjalizacji niezbędnym jest umożliwienie
uczelnianej spółce celowej oraz spółce spin-off dostępu do szeroko rozumianej
infrastruktury Uczelni. Regulamin zasad korzystania z infrastruktury badawczej
oraz umowy szczegółowe regulują tenże dostęp.
13. Zawierając umowę dotyczącą komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytet może nałożyć obowiązek używania na wszelkich dokumentach związanych z obrotem tym wynikiem logo Uniwersytetu oraz wskazywania Uniwersytetu
jako miejsca stworzenia wyniku.
Umieszczanie logotypów Uczelni ma na celu odpowiednią promocję Uniwersytetu i jego działalności badawczej.
14. Wszelkie działania z zakresu komercjalizacji wyników prac intelektualnych Uniwersytetu wspiera powołane w tym celu BWG. W szczególności do zadań BWG
należy nadzór i bieżąca kontrola nad procesami komercjalizacji. Szczególne
uprawnienia BWG w ramach poszczególnych form komercjalizacji określać będą
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umowy z podmiotami trzecimi/spółkami określonymi w ust. 1.
Biuro Współpracy z Gospodarką od momentu powstania działa m.in. w zakresie
komercjalizacji. Z uwagi na podległość służbową – Prorektora właściwego ds. nauki
oraz Kanclerza Uczelni działania Biura pozwalają na szybką reakcję biznesową.
15. Uniwersytet dokonuje komercjalizacji wyników pracy intelektualnej, o której mowa
w ust. 1, za pośrednictwem utworzonej w tym celu spółki celowej. W przypadku
komercjalizacji bezpośredniej współpraca przebiega na zasadach i warunkach
określonych w umowie powierzenia zarządzania wynikami prac intelektualnych
oraz know-how, zaś w przypadku komercjalizacji pośredniej na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie o współpracy i nadzorze właścicielskim.
Uczelnia na podstawie ustawy PrSzkWyż ma możliwość komercjalizacji wyników prac badawczych w oparciu o Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu
Technologii (odpowiednik Biura Współpracy z Gospodarką) oraz spółkę celową.
Zakres współpracy pomiędzy Uczelnią a podmiotem zaangażowanym w proces
komercjalizacji określony jest w umowie o zarządzanie własnością intelektualną
oraz w umowach szczegółowych.

§ 17
Dochody z komercjalizacji oraz wynagrodzenie twórców
1.

Dochód z tytułu komercjalizacji wyników prac intelektualnych, który przysługuje
Uniwersytetowi, przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony tych wyników.

Celem komercjalizacji jest przysporzenie jak największych korzyści ekonomicznych Uczelni oraz jej pracownikom. Jednakże, aby komercjalizacja była skuteczna,
zasadnym jest by uzyskane korzyści w części należnej Uczelni przeznaczyć na
ochronę własności intelektualnej. Pozwoli to na podtrzymanie prawnej ochrony
i bezpieczeństwa podjętych zobowiązań i działań.
2.

W przypadku komercjalizacji wyników prac intelektualnych, jego twórcy przysługuje od Uniwersytetu:
1)

2)

50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez Uniwersytet z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych
z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub spółkę
celową;
50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez spółkę celową
w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o 25% kosztów
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez
Uniwersytet lub spółkę celową.

Ustawodawca w nowelizacji PrSzkWyż wyższym określił podział przychodów
oraz odliczenia kosztów od tych przychodów. Zarówno w przypadku prowadzenia
komercjalizacji przez Uczelnię jak i spółkę celową 50% uzyskanych przychodów
przysługuje twórcy. Przychodami z komercjalizacji są m.in. opłaty licencyjne, wartości wynikające ze sprzedaży własności intelektualnej podmiotowi trzeciemu (np.
firmie, jednostkom samorządu terytorialnego). Przychody przysługujące twórcy,
przed wypłatą pomniejszane są o koszty w wysokości 25%, które Uniwersytet
lub spółka celowa ponieśli w procesie komercjalizacji. Dopiero ta kwota zostaje
wypłacona twórcy jako wynagrodzenie. Nie wszystkie koszty pomniejszają przychody podlegające późniejszej wypłacie twórcy. Ograniczony katalog przedstawił
ustawodawca w ust. 4 (patrz punkt niżej).
3.
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W przypadku dokonanej przez twórcę komercjalizacji wyników prac intelektualnych, Uniwersytetowi przysługuje 25% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez twórcę z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów
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bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez
twórcę.
W sytuacji, w której Uczelnia przekazała prawa twórcy i nabył on tym samym
prawo samodzielnego dysponowania wynikiem badań, a co za tym idzie prawo
do komercjalizacji, jeżeli twórca dokona komercjalizacji, Uczelni przysługuje 25%
przychodów, pomniejszonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją.
4.

7.

Za wykorzystanie przez Uniwersytet pracowniczych wyników prac intelektualnych
do celów niekomercyjnych (w szczególności naukowych lub dydaktycznych), twórcy
tego wyniku nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. W omawianym przypadku
twórca może otrzymać nagrodę Rektora w trybie przewidzianym odrębnymi
przepisami.

Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia w przypadku korzystania
z wyników badań przez Uczelnię w celach naukowych i dydaktycznych. Prawo do
wynagrodzenia przysługuje twórcy tylko w procesie komercjalizacji.

Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości
przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się
kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.

Kosztami związanymi z komercjalizacją są m.in. koszty ochrony prawnej, przez
które można rozumieć koszty pracy rzecznika patentowego, opłaty w urzędach patentowych, walidacje patentów poza granicami kraju a także wszelkie ekspertyzy,
wyceny wartości wyniku badań etc. Proces komercjalizacji wymaga przeważnie
zewnętrznej wyceny wyniku badań, która odpowie na pytanie, ile potencjalnie na
rynku warte są prawa do wyniku. Zabieg ten jest wymagany z uwagi na dysponowanie środkami publicznymi, w tym mieniem publicznym, jak również pomaga
w procesie negocjacji.
5.

Prawa, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługują przez pięć lat od dnia uzyskania
pierwszych środków (przychodów).

Regulamin wprowadził okres 5 lat na obowiązywanie praw związanych
z przysługiwaniem wynagrodzenia z komercjalizacji. Okres liczony jest od daty
uzyskania pierwszych przychodów z komercjalizacji danego wyniku badań.
6.

Po otrzymaniu od twórcy informacji o wynikach prac intelektualnych oraz
o know-how związanym z tymi wynikami, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu,
Uniwersytet oraz twórca mogą, o ile prawo nie stanowi inaczej, określić w drodze
umowy prawa do tych wyników lub sposób i tryb komercjalizacji tych wyników.

Proces komercjalizacji to proces wymagający zaangażowania zarówno twórcy,
jak i Uczelni, oraz spółki celowej. Na bazie szczegółowej umowy pomiędzy Uczelnią
a twórcą określić można inny podział praw do wyniku badań, jak również sposób
i tryb komercjalizacji.
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§ 20
Zasady korzystania z majątku Uniwersytetu wykorzystywanego do komercjalizacji
oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
1.

Dopuszcza się korzystanie z majątku Uniwersytetu do celów komercjalizacji oraz
świadczenia usług naukowo-badawczych, o ile łącznie:
1) w odniesieniu do infrastruktury badawczej – dochowano obowiązków wynikających z odrębnego regulaminu;
2) nie stoi to w sprzeczności ze zobowiązaniami Uniwersytetu, w szczególności
dotyczącymi badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na
podstawie umowy ze stroną finansującą 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,
3) Uniwersytet posiada upoważnienie do korzystania z danego prawa własności
intelektualnej;
4) takie wykorzystanie nie grozi ujawnieniem informacji, mogącym pozbawić
wartości know-how Uniwersytetu lub jego partnerów;
5) nie powstaje istotne ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa partnera
Uniwersytetu powierzonej Uniwersytetowi w sposób zapewniający poufność.

Proces komercjalizacji może wymagać korzystania z infrastruktury Uczelni,
w tym z infrastruktury badawczej. Senat UŚ przyjął Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu, który szczegółowo określa prawa i obowiązki
jednostek organizacyjnych Uczelni oraz opiekunów aparatury badawczej. Korzystanie z infrastruktury w celu komercjalizacji danego wyniku nie może zakłócać
dydaktyki lub prowadzonych badań.
2.

Kierownik jednostki organizacyjnej nadzoruje przestrzeganie Regulaminu w zakresie zasad korzystania z majątku Uniwersytetu powierzonego tej jednostce oraz
wyznacza osobę odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie, a także właściwe
wykorzystanie w celach komercjalizacji wyników badań składników tego majątku.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu określa, że
za infrastrukturę na wydziale/jednostce odpowiada dziekan. Wyznacza on osoby
odpowiedzialne za eksploatację aparatury i kontakt w sprawach odpłatnego wykorzystania aparatury.
3.
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wynikające ze stosunku pracy oraz poza zadania wynikające z realizacji umów
zawartych przez Uniwersytet z podmiotami zewnętrznymi, wymaga zgody Rektora
lub osób przez niego upoważnionych.
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej określił ścieżkę postępowania w procesie odpłatnego udostępniania infrastruktury. Regulamin wskazuje
dziekana wydziału/kierownika jednostki niebędącej wydziałem do podejmowania
ostatecznych decyzji o korzystaniu z majątku będącego w dyspozycji wydziału/
jednostki niebędącej wydziałem. Okolicznością wymagającą zgody na udostępnienie majątku na zewnątrz Uczelni (zmiana miejsca użytkowania) wymaga zgody
Prorektora właściwego ds. nauki np. w przypadku zainteresowania podmiotu zewnętrznego wypożyczeniem aparatury i korzystaniem z niej w siedzibie firmy
(podmiotu wypożyczającego).
4.

Majątek Uniwersytetu może być wykorzystywany do komercjalizacji oraz do
świadczenia usług naukowo-badawczych na rzecz podmiotu zewnętrznego wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Uniwersytetem
i w zakresie w niej określonym.

W przypadku zainteresowania (jakiegokolwiek) podmiotu zewnętrznego
wykorzystaniem majątku Uczelni wymagane jest zawarcie stosownej umowy oraz
określenie kalkulacji kosztów.
5.

Korzystanie z majątku Uniwersytetu nie może zakłócać bieżącej działalności
Uniwersytetu.

Przez bieżącą działalność Uniwersytetu rozumie się w szczególności działalność dydaktyczną oraz naukową.
6.

W przypadku korzystania z majątku Uniwersytetu zakupionego ze środków zewnętrznych stosuje się przede wszystkim regulacje programów, z których zakup
sfinansowano i regulacje te mają pierwszeństwo w przypadku ich sprzeczności
z niniejszym Regulaminem.

Finansowanie zakupów składników majątku ze źródeł zewnętrznych np. środków unijnych pociąga za sobą szczególne obowiązki i/lub ograniczenia. W związku
z tym, niezbędnym jest dokonanie dogłębnej analizy obowiązków po stronie
Uczelni, które powstały z chwilą przyznania np. dotacji i podpisania umowy na
sfinansowanie składników majątku.
7. O odpłatności za korzystanie z majątku Uniwersytetu wykorzystywanego do

Uniwersytet Śląski / Poradnik

99

komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych decyduje właściwy
kierownik jednostki organizacyjnej zgodnie z kalkulacją kosztów wykorzystania
majątku.
Podobnie, jak w przypadku realizacji usług badawczych na zlecenie podmiotów
zewnętrznych, tak w przypadku udostępnienia infrastruktury badawczej na zewnątrz
niezbędnym jest przygotowanie kalkulacji kosztów, która zostaje zatwierdzona
przez dziekana wydziału/ kierownika jednostki niebędącej wydziałem.
8.

W przypadku uzasadnionej konieczności wykorzystania majątku Uniwersytetu
przez spółkę celową w związku z prowadzoną komercjalizacją, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od odpłatności za wykorzystywany
majątek jeżeli uzyskane w ten sposób wyniki prac intelektualnych wykorzystane
zostaną w prowadzonej komercjalizacji bez uszczerbku dla Uniwersytetu.

Biorąc pod uwagę wspólny cel Uniwersytetu oraz spółki celowej w zakresie
komercjalizacji danego wyniku prac badawczych, regulamin daje możliwość odstąpienia od odpłatności za wykorzystywany majątek przez spółkę celową. Warunki
komercjalizacji oraz odstąpienia od odpłatności określone są w odrębnej umowie.
Decyzję o odstąpieniu od odpłatności za wykorzystywany majątek podejmuje
kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu (w przypadku wydziału dziekan)
na podstawie wniosku przedłożonego przez spółkę celową, zaopiniowanego przez
Biuro Współpracy z Gospodarką oraz Prorektora właściwego ds. nauki (na etapie
decyzji o komercjalizacji).

§ 21
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach objętych Regulaminem, w imieniu Uniwersytetu decyzje podejmuje
Prorektor właściwy ds. nauki.

2.

Sprawy sporne wynikające na tle niniejszego Regulaminu, w tym spory co do tego
czy wyniki prac intelektualnych powstały w ramach wykonywania obowiązków
służbowych pracownika rozstrzyga Prorektor właściwy ds. nauki, po zasięgnięciu
opinii Komisji. Strony sporu niezadowolone z rozstrzygnięcia Prorektora mogą
swoich praw dochodzić przed sądami powszechnymi na zasadach ogólnych.

W razie powstania wątpliwości w sprawach, których dotyczy Regulamin, osoba
zainteresowana może zwrócić się do Prorektora właściwego ds. nauki o rozstrzygnięcie. Dotyczy to przede wszystkim kwestii, czy dany wynik powstał w ramach
wykonywania obowiązków pracowniczych.
3.

Wszelkie nieuzgodnione z kierownikiem jednostki organizacyjnej działania ze
strony pracowników w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu Uniwersytetu co do wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy a w szczególności
z wykorzystaniem jego zasobów, a także dysponowanie prawem Uniwersytetu do
wyników prac intelektualnych będą traktowane jako naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych.

Pracownik ma obowiązek uzgadniać wskazane w omawianym przepisie działania z kierownikiem swojej jednostki. Dotyczy to przede wszystkim takich uzgodnień
z osobami trzecimi, które mogą rodzić zobowiązania po stronie Uniwersytetu.
Uchybienie tym przepisom będzie uznawane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
4.

Oświadczenie pracownika o znajomości i akceptacji zasad określonych niniejszym Regulaminem według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu włącza się do jego akt osobowych.

5.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do prowadzenia rejestru
przyjętych formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w § 4 ust. 2, którym
nadają numer ewidencyjny.

W celu sprawnej administracji oraz sprawnego procesu podejmowania decyzji,
na kierowników jednostek nałożono obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń
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wyników – zarówno tych, które stanowią projekty wynalazcze, jak i pozostałych.
Zgłoszeniu nadaje się numer ewidencyjny.
6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustaw oraz przepisów wykonawczych do nich:
1)

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; w skrócie „pwp”);
2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.; w skrócie „pr. aut.”);
3) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128
poz. 1402, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(j.t Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
1502; w skrócie „k.p.”);
8) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. - Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.
121, z późn. zm.; w skrócie „k.c.”);
10) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(j. t. Dz. U z 2014 r., poz. 1620).
7.

Wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji
Senatu.

Wykładni przepisów Regulaminu może dokonać wyłącznie Senat. Dotyczy to
sytuacji, kiedy powstaje niejasność na gruncie samego rozumienia przepisów. Do
rozstrzygania kwestii związanych z konkretnym stanem faktycznym właściwy jest
Prorektor ds. nauki (por. ust. 1).
8.
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Rektor ma prawo odstąpić od zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli
przemawia za tym ważny interes Uniwersytetu oraz nie pozostaje w sprzeczności
z innymi aktami normatywnymi.
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KOMENTARZ DO ZAŁĄCZNIKA NR 3
Należy podkreślić, że pojęcie decyzji, choć użyte zarówno w Regulaminie,
jak i w ustawie PrSzkWyż (art. 86e ust. 1), nie jest tożsame z pojęciem decyzji
administracyjnej określonej w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim z powodu możliwości odwołania od takiej decyzji. Od decyzji w rozumieniu art. 107 KPA służą przewidziane
w tym kodeksie środki (art. 127 i n. KPA). Zaś od decyzji w sprawie komercjalizacji
(art. 86e PrSzkWyż) nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego, ani droga sądowo-administracyjna. Jedyną
ścieżką do zakwestionowania negatywnej decyzji w sprawie komercjalizacji jest
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (por. §9.2 Regulaminu). Nie ma możliwości
kwestionowania decyzji pozytywnej.
Warto zauważyć, że ustawa PrSzkWyż powierza Uczelni publicznej kompetencje do uregulowania sposobu podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji
w formie regulaminu (art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. b). Uniwersytet korzystając z tego
prawa, powierzył tę rolę Prorektowi ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką.

