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Załącznik  
do uchwały Senatu UŚ nr 45 

z dnia 20 listopada 2012 r. 
 

Regulamin 

ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

 

Celem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z wyników prac intelektualnych, 

powstałych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, lub przy 

jego udziale, zarządzania tymi wynikami oraz ochrony interesów zarówno Uniwersytetu, jak 

i twórców tych wyników.  

§ 1 

Pojęcia 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „wyniki pracy intelektualnej”, zwane 
dalej „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, 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) rozwiązania będące projektami wynalazczymi 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;  
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7) inne materiały biologiczne, które mogą być przedmiotem ochrony; 

8) „know-how”, czyli informacje będące wynikiem prac naukowych  
i badawczo-rozwojowych, które stanowią tajemnicę Uniwersytetu,  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
dotyczących „tajemnicy przedsiębiorstwa”; 

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. 

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.  

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „pracownicze wyniki prac 
intelektualnych”, zwane dalej „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; 

3) wyniki stworzone poza obowiązkami pracowniczymi, jeżeli tak stanowi 
umowa między twórcą wyników a Uniwersytetem. 

4. Wyniki powstałe w warunkach innych niż wymienione w ust. 3 są ,,niepracowniczymi 
wynikami prac intelektualnych”. 

5. Przez ,,wyniki uzyskane przy pomocy Uniwersytetu”, rozumie się wyniki powstałe 
dzięki takim działaniom Uniwersytetu, które w istotny sposób przyczyniły się do 
powstania wyników, w szczególności przez dofinansowanie prac przez Uniwersytet 
lub stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych, 
materiałowych, udostępnieniu pomieszczeń itp.  
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6. Przez ,,twórcę” lub ,,współtwórców”, rozumie się osobę lub osoby, które w sposób 
twórczy przyczyniły się do powstania wyniku pracy intelektualnej.  

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 osobiste” rozumie się prawa przysługujące twórcy wyniku pracy 
intelektualnej, chroniące jego osobistą więź z tym wynikiem.  

9. Przez ,,prawa majątkowe” rozumie się prawo do korzystania z wyników prac 
intelektualnych, prawo do rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji oraz 
prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wyników.  

10. Przez ,,komercjalizację wyniku pracy intelektualnej” rozumie się przeznaczenie 
wyniku do gospodarczego wykorzystania na podstawie umowy zawartej między 
Uniwersytetem a podmiotem wdrażającym, w celu uzyskania korzyści majątkowej.  

11. Przez „spółkę celową” rozumie się spółkę, o której mowa w art. 86a ustawy  
- Prawo o szkolnictwie wyższym, utworzoną przez Uniwersytet w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w których jest 
posiadaniu. 

 
12. Przez „spółkę spin–off” rozumie się spółkę utworzoną z udziałem Uniwersytetu 

oraz/lub z udziałem twórcy lub współtwórców w celu gospodarczego wykorzystania 
wyniku pracy intelektualnej, do której prawa należą do Uniwersytetu. 
 

13. Przez „CITTRFUŚ” rozumie się Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 
Fundację Uniwersytetu Śląskiego. 
 

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/ 
kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem. 

§ 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;  
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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 uzyskały dostęp do wyników prac intelektualnych, objętych  
w Uniwersytecie tajemnicą.  

§ 3 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 

1. Jeżeli z umów, których stroną jest Uniwersytet nie wynika inaczej, postanowienia 
Regulaminu stosuje się do:  

1) pracowniczych wyników prac intelektualnych;  

2) wyników prac intelektualnych, uzyskanych przy pomocy Uniwersytetu,  
w szczególności w wyniku finansowania przez Uniwersytet lub przy 
wykorzystaniu jego zasobów; 

3) niepracowniczych wyników prac intelektualnych o charakterze twórczym, 
jeżeli prawa majątkowe do nich zostały przez twórcę (autora) lub innego 
uprawnionego przeniesione w całości lub w części na rzecz Uniwersytetu; 

4) innych wyników prac intelektualnych, w przypadkach określonych  
w Regulaminie.  

2. Prawa majątkowe do wyników uzyskanych przy realizacji umów finansowanych lub 
współfinansowanych z budżetu Państwa, umów o wykonanie prac badawczych, 
rozwojowych, usługowych i wdrożeniowych zamawianych przez podmioty 
gospodarcze lub wykonanych w ramach funduszy strukturalnych, programów 
europejskich i innych źródeł finansowania – powinny być ustalone między stronami 
jako przysługujące w całości lub w części jednej ze stron umowy. 

3. Zawarcie umowy, na mocy której prawa do wyników pracy intelektualnej 
stworzonych przez pracownika 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 

Postanowienia szczegółowe dotyczące utworów 

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.  
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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. 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; 

2) Uniwersytetowi służy - bez odrębnego wynagrodzenia dla twórcy - prawo 
korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym oraz 
udostępniania tego utworu osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego 
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie. 

4. 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.  

5. 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 zgodę bezpośredniego przełożonego; 

2) twórca, oprócz swojego nazwiska, podał pełną nazwę Uniwersytetu.  

6. 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 utworu naukowego.  

7. 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.  

8. Twórcy utworu będącego wynikiem pracowniczym przysługuje prawo do 
wynagrodzenia za korzystanie przez Uniwersytet z tego utworu w razie i z dniem 
uzyskania przez Uniwersytet dochodu z tego tytułu. Wynagrodzenie powinno być 
wypłacone najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia powstania prawa do wynagrodzenia. 

9. Stworzenie utworu naukowego powinno być niezwłocznie zgłoszone bezpośredniemu 
przełożonemu twórcy. 
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§ 5 

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.  

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

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, a także w razie objęcia 
programu tajemnicą „know-how”. Przepis § 4 ust. 8 zd.2 stosuje się odpowiednio. 

5. Stworzenie programu komputerowego powinno być niezwłocznie zgłoszone 
bezpośredniemu przełożonemu twórcy. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, 
z podaniem danych dotyczących osoby twórcy i opisem utworu oraz podpisane przez 
twórcę. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie twórcy, że utwór nie narusza 
praw osób trzecich. 

 

§ 6 

Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych będących utworami 

1. Do wyników pracowniczych w postaci baz danych będących utworami prawa 
autorskiego zastosowanie mają przepisy § 5 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 się znajduje, 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 
zgodę Uniwersytetu. 

 

 



— Uniwersytet Śląski dba o środowisko – jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu —  

 

7 

4. Stworzenie bazy danych powinno być niezwłocznie zgłoszone bezpośredniemu 
przełożonemu twórcy. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, z podaniem 
danych dotyczących osoby twórcy i opisem utworu oraz podpisane przez twórcę. Do 
zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie twórcy, że utwór nie narusza praw osób 
trzecich. 

§ 7 

Postanowienia szczegółowe dotyczące baz danych sui generis  
(niebędących utworami) 

1. Prawa majątkowe do baz danych sui generis, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. 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.  

3. Wolno korzystać z części bazy, w niekomercyjnych celach dydaktycznych lub 
badawczych pod warunkiem wskazania praw Uniwersytetu do tej bazy.  

4. Do baz danych, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy § 5 ust. 4 oraz  
§ 6 ust. 3 Regulaminu. 

5. Stworzenie bazy danych powinno być niezwłocznie zgłoszone bezpośredniemu 
przełożonemu twórcy. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, z podaniem 
danych dotyczących osoby twórcy i opisem bazy oraz podpisane przez twórcę. Do 
zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie twórcy, że baza nie narusza praw osób 
trzecich. 

 

§ 8 

Postanowienia szczegółowe dotyczące nowych odmian roślin i ich materiałów siewnych  

 

1. Prawa majątkowe do stanowiących wynik pracowniczy nowych odmian roślin, 
wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych, a także do materiałów siewnych 
tych odmian przysługują Uniwersytetowi, który jest hodowcą w rozumieniu przepisów 
ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.  

2. Zakres praw do rozwiązań, o których mowa w ust. 1, powstałych przy pomocy 
Uniwersytetu, powinien być uregulowany w umowie o udzieleniu pomocy; w razie 
braku postanowień umownych w tym zakresie, prawa majątkowe przysługują twórcy, 
a Uniwersytet może korzystać z tych rozwiązań do własnych potrzeb badawczych, 
naukowych i dydaktycznych.  
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3. Twórcy nowych odmian roślin oraz materiałów, o których mowa w ust. 1, przysługuje 
prawo do wymieniania go jako twórcy w publikacjach, rejestrach oraz w innych 
dokumentach związanych z odmianą oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet 
korzyści majątkowych ze stosowania odmiany – prawo do wynagrodzenia  
w wysokości wyliczonej na zasadach określonych w § 18 Regulaminu.  

 

§ 9  

Postanowienia szczegółowe dotyczące nowych ras, rodów i linii zwierząt gospodarskich 

1. Prawa majątkowe do stanowiącej wynik pracowniczy nowej rasy, rodu lub linii 
zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 14 i 15 ustawy o organizacji 
 hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przysługuje Uniwersytetowi.  

2. 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. 

3.  Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której wyhodowana została nowa 
rasa, ród lub linia, o której mowa w ust. 1, 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.  

4. W odniesieniu do ras, rodu lub linii zwierząt gospodarskich, dla których Uniwersytet 
prowadzi księgi hodowlane lub rejestry, Uniwersytetowi służy wyłączność w zakresie 
dysponowania materiałem biologicznym ras, rodów i linii wpisanych do ksiąg 
hodowlanych i rejestrów, udostępniania osobom trzecim programów hodowlanych 
oraz udzielania osobom trzecim zgody na prowadzenie hodowli i używanie nazwy 
wyhodowanej rasy. 

5. Autorskie prawa osobiste do programów hodowlanych przysługują ich twórcom.  

§ 10 

Postanowienia szczegółowe dotyczące innych materiałów biologicznych 

1. Prawa majątkowe do stanowiących wynik pracowniczy nowych materiałów 
biologicznych, nie wymienionych w § 8 i 9 przysługują Uniwersytetowi.  

2. Zakres praw do rozwiązań, o których mowa w ust. 1, powstałych przy pomocy 
Uniwersytetu, powinien być uregulowany w umowie o udzieleniu pomocy; w razie 
braku postanowień umownych w tym zakresie, prawa majątkowe przysługują twórcy, 
a Uniwersytet może korzystać z tych rozwiązań do własnych potrzeb badawczych, 
naukowych i dydaktycznych.  
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3. Twórcy materiałów biologicznych, o których mowa w ust. 1, przysługuje  
prawo do wymieniania go jako Twórcy w publikacjach, rejestrach oraz w innych  
dokumentach, a w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych ze 
stosowania tych materiałów – prawo do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej na 
zasadach określonych w § 18 Regulaminu. 

§ 11 

Wymianę lub/i wykorzystanie materiałów biologicznych reguluje każdorazowo zawarta 
umowa pomiędzy Stronami. 

 § 12  

Postanowienia szczegółowe dotyczące tajemnic Uniwersytetu („know-how”) 

1. Za tajemnicę Uniwersytetu („know-how”) uznaje się wszelkie, stanowiące wynik 
pracowniczy, informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub 
organizacyjnym, które nie zostały podane do wiadomości powszechnej, a Uniwersytet 
podjął w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

2. Za tajemnicę Uniwersytetu („know-how”) uznaje się również informacje niebędące 
wynikiem pracowniczym, jeżeli Uniwersytet nabył do nich prawa i podjął w stosunku  
do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

3. Prawa majątkowe do tajemnic, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują Uniwersytetowi, 
chyba że umowa stanowi inaczej.  

4. Twórcy wyniku stanowiącego tajemnicę Uniwersytetu, o którym mowa w ust. 1, 
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 § 18 Regulaminu.  

5. Twórcy wyniku stanowiącego tajemnicę Uniwersytetu, o którym mowa w ust. 2, 
przysługuje prawo do wymieniania go jako twórcy we wszelkich dokumentach związanych 
z tym wynikiem oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych ze 
stosowania rozwiązania – prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w odrębnej 
umowie. 

6. Decyzję o objęciu wyniku pracy intelektualnej tajemnicą 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 tajemnicy wraz z ich pisemnym zobowiązaniem 
do zachowania tajemnicy przez czas oznaczony przez kierownika. 
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§ 13 

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 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 uregulowany  
w umowie z twórcą. 

2. Jeżeli wynik pracy intelektualnej studenta lub doktoranta powstał przy pomocy -  
w szczególności finansowej, materiałowej lub organizacyjnej - Uniwersytetu, albo stanowi 
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 naruszeniem prawa pierwszeństwa Uniwersytetu do pierwszej 
publikacji. 

 

§ 14 

Postanowienia szczegółowe dotyczące projektów wynalazczych 

1. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego są 
wynikami pracowniczymi, to prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa  
z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do ich komercjalizacji przysługują 
Uniwersytetowi.  

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.  

 



— Uniwersytet Śląski dba o środowisko – jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu —  

 

11 

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.  

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, jeżeli rezultat tego udziału jest wynikiem 
pracowniczym.  

5. Uniwersytet jest uprawniony do korzystania do własnych celów z projektów wynalazczych 
dokonanych przy pomocy Uniwersytetu, jeśli uprawnionym jest twórca, a umowa z nim 
nie stanowi inaczej.  

6. Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwokupu projektów wynalazczych dokonanych przy 
jego pomocy, jeżeli tak stanowi umowa o udzielenie pomocy.  

7. Twórcy projektu wynalazczego przysługuje prawo do wymieniania go jako twórcy w 
opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach związanych z projektem 
oraz – w razie uzyskania przez Uniwersytet korzyści majątkowych ze stosowania projektu 
-prawo do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej na zasadach określonych w § 18 
Regulaminu.  

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

9. Postanowienie ust. 8 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.  

§ 15 

Zasady postępowania z pracowniczymi projektami wynalazczymi 

1. Niezwłocznie po dokonaniu pracowniczego 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 rozwiązania, 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.  
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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 Patentowego RP 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. 

3. W razie braku zainteresowania Uniwersytetu ochroną prawną projektu i jego 
wykorzystaniem, prorektor właściwy ds. nauki zobowiązany jest, na wniosek twórcy, do 
nieodpłatnego przeniesienia na jego rzecz prawa do projektu. 

§ 16 

Postanowienia szczegółowe dotyczące niepracowniczych wyników pracy intelektualnej 

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

2. Każdy twórca niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej może zwrócić się do 
Uniwersytetu z prośbą o udzielenie mu pomocy w zarządzaniu tym wynikiem. 
Uniwersytet 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.  

§ 17 

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 pracy intelektualnej;  

2) przeniesienie praw majątkowych do wyników na podmiot trzeci, w szczególności 
przez ich sprzedaż;  

3) tworzenie lub obejmowanie udziałów w spółkach spin-off, zgodnie z zasadami 
określonymi w odrębnym regulaminie.  

2. Władze Uniwersytetu bądź spółka celowa lub CITTRFUŚ podejmując decyzję  
o komercjalizacji wyniku pracy intelektualnej i formie tej komercjalizacji, zasięgają 
opinii twórców wyniku pracy intelektualnej, kierownika jednostki organizacyjnej,  
w której powstał wynik oraz Komisji, o której mowa w § 1 ust. 15.  
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3. 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, takimi jak licencjobiorcy lub nabywcy praw. 
Postanowienie niniejsze nie dotyczy twórcy w stopniu, w jakim współdecyduje  
on o utworzeniu spółki ze swoim udziałem.  

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 podjęta może być dopiero po zapewnieniu ochrony 
prawnej wyników pracy intelektualnej (tzn. po zgłoszeniu do ochrony w Urzędzie 
Patentowym RP lub objęciu ich tajemnicą Uniwersytetu).  

5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3, szczegółowe warunki komercjalizacji wyników prac intelektualnych 
Uniwersytetu, określane są każdorazowo w umowach z podmiotami trzecimi, 
uczestniczącymi w procesie komercjalizacji. 

6.  Twórca pracowniczego wyniku pracy intelektualnej zobowiązany jest do współdziałania 
z Uniwersytetem, w celu umożliwienia maksymalnie efektywnej komercjalizacji tych 
wyników. Przepis § 15 ust. 2 zd. 3 stosuje się odpowiednio.  

7. Zasady i szczegółowe warunki funkcjonowania w tym przeprowadzania komercjalizacji 
wyników prac intelektualnych Uniwersytetu przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 
11, 12 i 13, powinny być określone w szczególności w aktach ustrojowych tych 
podmiotów. 

8. Przed podjęciem decyzji o konkretnym sposobie komercjalizacji należy w pierwszej 
kolejności wziąć pod uwagę interes Uniwersytetu, interes pracowników-twórców wyniku 
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. 

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

10. Umowa dotycząca komercjalizacji wyników pracy intelektualnej powinna uwzględniać 
interes Uniwersytetu, w szczególności przez zapewnienie prawa do nieodpłatnego 
korzystania z tego wyniku dla celów badawczo-naukowych lub dydaktycznych. 

11. W związku z komercjalizacją wyników pracy intelektualnej Uniwersytet może zezwolić 
podmiotom uczestniczącym w procesie komercjalizacji, zwłaszcza stworzonej w tym 
celu spółce spin-off na korzystanie z infrastruktury Uniwersytetu, w tym pomieszczeń, 
mediów oraz aparatury technicznej. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, zasady udostępnienia infrastruktury Uniwersytetu powinny być 
sprecyzowane w umowach z podmiotem korzystającym, przy czym udostępnianie 
infrastruktury na warunkach preferencyjnych dopuszczalne jest jedynie w przypadku 
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posiadania przez Uniwersytet udziału w spółce lub partycypowania w przychodach 
spółki. 

12. Zawierając umowę dotyczącą komercjalizacji wyników pracy intelektualnej Uniwersytet 
może nałożyć obowiązek używania na wszelkich dokumentach związanych z obrotem 
tym wynikiem logo Uniwersytetu oraz wskazywania Uniwersytetu jako miejsca 
stworzenia wyniku. 

13. Wszelkie działania z zakresu komercjalizacji wyników pracy intelektualnej Uniwersytetu 
wspiera powołane w tym celu BWG. 

§ 18 

Dochody z komercjalizacji oraz wynagrodzenie twórców 

1. W przypadku korzystania przez Uniwersytet z pracowniczych wyników pracy 
intelektualnej we własnym zakresie, w sposób przynoszący dochód, zwłaszcza w postaci 
opłat licencyjnych lub dywidend ze spółki spin-off, zobowiązany jest on do wypłacenia 
twórcy wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2 lub w odrębnej umowie.  

2. O ile umowa nie reguluje inaczej, dochody uzyskane w wyniku komercjalizacji wyników 
prac intelektualnych będących własnością Uniwersytetu, dzielone są następująco:  

-50 % dla twórców, 

-20 % dla Uniwersytetu,  

-20 % dla jednostki organizacyjnej, w której wynik powstał, 

-10 % na wspieranie innowacyjności w Uniwersytecie, 

przy czym jeżeli jest więcej niż jeden twórca, część dochodów przypadająca na twórców 
dzielona jest między nich odpowiednio do ustalonego wkładu w stworzenie wyniku.  

3. Za wykorzystanie przez Uniwersytet pracowniczego wyniku pracy intelektualnej 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.  

§ 19 

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 własności intelektualnej Uniwersytetu; 
4) badanie i ocena efektywności działań Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji dóbr 

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. 

§ 20 

Inne postanowienia dotyczące wyników prac intelektualnych 

1. W razie podjęcia, za zgodą Rektora, indywidualnej współpracy z zewnętrznym podmiotem 
dotyczącym stworzenia wyników pracy intelektualnej, 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. 

2. 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 i komercjalizacją wyniku pracy intelektualnej, ma obowiązek 
powiadomić o tym twórcę i na jego wniosek przenieść na niego te prawa. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu dotyczące twórców wyników prac intelektualnych mają także 
odpowiednie zastosowanie do współtwórców. Współtwórcy mogą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w stosunkach z Uniwersytetem.  
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2. W sprawach objętych Regulaminem, w imieniu Uniwersytetu decyzje podejmuje prorektor 
właściwy ds. nauki.  

3. Sprawy sporne wynikające na tle niniejszego Regulaminu, w tym spory co do tego czy 
wynik pracy intelektualnej powstał w wyniku 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.  

4. 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 pracy intelektualnej będą traktowane jako naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych.  

5. 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 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.; 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 1998 r. Nr 21 
poz. 94, z późn. zm.; 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 (Dz. U. Nr 16, poz. 93  
z późn. zm.; w skrócie „k.c.”).  

6. Wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Senatu.  

7. 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. 


