
 

REGULAMIN 

Zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Zarządzania       

i Administracji w Opolu 

 

 

W celu ujednolicenia zasad zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, 

prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych w WSZiA w Opolu, zwanym dalej Uczelnią, postanawia się co następuje. 

 
§ 1 

 
ZAKRES PODMIOTOWY REGULAMINU 

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uczelni, których zakres 

obowiązków, w całości lub w części, polega na świadczeniu pracy o charakterze 

intelektualnym. 

2. Postanowienia Regulaminu mają także zastosowanie do pozostałych pracowników, jeżeli 

wynika to z umów zawartych między nimi a Uczelnią lub jeżeli wyrażą oni na to pisemnie 

zgodę. 

3. Postanowienia Regulaminu dotyczą także studentów oraz uczestników studiów 

podyplomowych, nie pozostających z Uczelnią w stosunku pracy, jeżeli wynika to z 

umowy zawartej między Uczelnią a studentem lub uczestnikiem studiów podyplomowych. 

Umowę w imieniu Uczelni zawiera kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstaje 

wynik intelektualny, na podstawie stosownego pełnomocnictwa rektora. 

 

§ 2 
 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULAMINU 

Postanowienia Regulaminu stosuje się do wyników pracy intelektualnej: 

a) uzyskanych w ramach zadań określonych stosunkiem pracy lub zawartą umową, 



b) uzyskanych przy pomocy Uczelni, 

c) do których prawa majątkowe przeniesione zostały na rzecz Uczelni przez twórcę aktem 

cywilno-prawnym (oświadczenie woli, umowa). 

§ 3 

 

DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE 

1. Przez wyniki prac intelektualnych, zwane dalej wynikami, rozumie się: 

1.1. utwory naukowe podlegające ochronie, na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ) zwanej dalej 

Prawem autorskim, w szczególności każdy utwór, który stanowi rezultat naukowego 

procesu poznawczego skierowany na przedstawienie obiektywnie istniejącej 

rzeczywistości, wyrażony i ustalony w dowolny sposób, jeżeli odznacza się 

indywidualnym piętnem twórcy, w tym także opracowania o charakterze popularnym  

i dydaktycznym; 

1.2. utwory nie mające charakteru naukowego, także podlegające ochronie na gruncie 

Prawa autorskiego, w szczególności prace publicystyczne; 

1.3. projekty wynalazcze podlegające ochronie na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. 

Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.),  

w szczególności wynalazki, wzory użytkowe ,wzory przemysłowe, projekty 

racjonalizatorskie, znaki towarowe; 

1.4. programy komputerowe jeżeli stanowią przejaw działalności twórczej  

o indywidualnym charakterze i są ustalone w jakiejkolwiek postaci; 

1.5. inne wyniki pracy intelektualnej, np. know-how. 

2. Przez „wyniki uzyskane w ramach zadań określonych stosunkiem pracy" rozumie się 

wyniki, uzyskane w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę,  

z regulaminu pracy, z zakresu czynności przypisanych twórcy lub z polecenia 

przełożonego mieszczącego się w granicach obowiązków pracowniczych twórcy, zawsze 

w powiązaniu z zadaniami jednostki, w której twórca jest zatrudniony oraz wyniki 

uzyskane poza tymi obowiązkami, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między twórcą 

wyniku a Uczelnią, dla realizacji konkretnego zadania 

3. Przez "wyniki uzyskane przy pomocy Uczelni" rozumie się wyniki finansowane częściowo 

ze środków Uczelni a także nie finansowane przez Uczelnię, jeżeli dla ich uzyskania 



Uczelnia stworzyła warunki organizacyjne, techniczne, materiałowe i inne, bez których nie 

doszłoby do powstania wyniku. 

4. Definicje ust. 2 i 3 obejmuj ą także wyniki częściowe i niedokończone. 

5. Przez „inne wyniki pracy intelektualnej" rozumie się wyniki uzyskane w innych warunkach 

niż określone w ust. 2 i 3. 

6. Przez „twórcę" rozumie się osobę, która stworzyła wynik pracy intelektualnej, będący 

przedmiotem niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UTWORÓW NAUKOWYCH 

1. Autorskie prawa osobiste do utworu naukowego obejmujące prawo do: 

1.1. autorstwa utworu, 

1.2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo anonimowego 

udostępniania utworu, 

1.3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 

1.4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 

1.5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, przysługuj ą twórcy utworu naukowego. 

2. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego obejmują prawo do: 

2.1. korzystania z utworu, 

2.2. rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, 

2.3. wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 

3. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługują twórcy z następującymi 

zastrzeżeniami: 

3.1. prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego (zwłaszcza artykuły, recenzje, 

rozdziały w monografii, doniesienia konferencyjne), przysługuje Uczelni na 

warunkach określonych w ust. 4 z tym, że jeśli twórca uzna za celowe opublikowanie 

tego utworu w wydawnictwie specjalistycznym nie będącym wydawnictwem Uczelni, 

uznaje się, że prawo pierwszej publikacji utworu jest zrealizowane przez umieszczenie 

na publikacji obok nazwiska twórcy pełnej nazwy Uczelni.  

3.2. Uczelni przysługuje prawo nieodpłatnego korzystania z wyników badań zawartych  

w utworze naukowym; 



3.3. Uczelnia ma prawo do udostępniania utworu naukowego lub zawartego w nim 

materiału naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego z twórcą 

przeznaczenia utworu lub jeżeli stanowi tak odrębna umowa zawarta z twórcą . 

4. Jeżeli Uczelnia zamierza skorzystać z przysługującego jej ustawowo prawa do pierwszej 

publikacji utworu naukowego, publikacja i rozpowszechnianie utworu następuje na 

warunkach określonych w umowie wydawniczej zawartej między Uczelnią a twórcą 

utworu naukowego. Umowa wydawnicza zostaje zawarta po przyjęciu utworu do druku, 

nie później jednak niż przed upływem sześciu miesięcy od dostarczenia utworu przez 

twórcę. Umowa ta musi określać zasady wynagrodzenia twórcy. 

5. Jeżeli autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego, w oparciu o zawartą z twórcą 

umowę, przysługuj ą Uczelni, a twórca zamierza złożyć ten utwór u wydawcy, który 

uzależnia wydanie utworu od przeniesienia na jego rzecz w całości autorskich praw 

majątkowych, twórca obowiązany jest doprowadzić do zawarcia stosownej umowy między 

Uczelnią a wydawcą. 

6. W przypadku korzystania przez Uczelnię z autorskich praw majątkowych określonych  

w niniejszym paragrafie, w sposób przynoszący jej dochód, twórcy przysługuje 

wynagrodzenie na zasadach określonych w § 9. 

§ 5 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UTWORÓW INNYCH NIŻ NAUKOWE 

1. Autorskie prawa osobiste do innych niż naukowe utworów (np. skrypty, podręczniki) 

powstałych w warunkach określonych w § 2, tożsame z prawami wymienionymi w § 4 ust. 

1, przysługuj ą ich twórcom, którzy przy realizacji swych praw nie mogą naruszać 

interesów Uczelni. 

2. Autorskie prawa majątkowe do takich utworów, tożsame z prawami wymienionymi w § 4 

ust. 2, przysługuj ą Uczelni, chyba że zrezygnuje ona z korzystania z tych praw. 

3. W razie komercyjnego korzystania z przysługujących Uczelni praw majątkowych  

i uzyskania dochodu zobowiązana jest ona wypłacić twórcy utworu wynagrodzenie wg 

zasad określonych w § 9. 

 

 

 

 



§ 6 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH 

1. Prawa do: uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a także prawo wyłącznego korzystania z nich  

w sposób zarobkowy lub zawodowy, dokonanych w warunkach określonych w § 2, 

przysługuj ą Uczelni. 

2. Twórcom przedmiotów prawnie chronionych, wymienionych w ust. 1, przysługuje prawo 

do wymieniania ich w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach jako 

autorów- a w przypadku komercjalizacji tych przedmiotów - prawo do wynagrodzenia na 

zasadach określonych w § 9. 

3. Jeżeli przedmiot wymieniony w ust 1, jest rezultatem współpracy twórcy, którego 

dotyczy Regulamin, z osobami nie podlegającymi przepisom Regulaminu, w tym także 

zatrudnionymi w innych podmiotach gospodarczych, twórca obowiązany jest zgłosić to 

rzecznikowi patentowemu Uczelni, celem prawnego uregulowania własności wyniku. 

§ 7 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

1. Prawa majątkowe do opracowanych w warunkach określonych w § 2 programów 

komputerowych, tzn. prawo do korzystania z programu i rozporządzania nim na 

wszystkich polach eksploatacji obejmujące w szczególności: 

1.1. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu; 

1.2. prawo tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian w programie; 

1.3. prawo do publicznego rozpowszechniania oryginału lub kopii w tym w drodze umów 

(najmu, dzierżawy, umów licencyjnych, umów o przeniesienie własności programu  

i innych), przysługuj ą Uczelni od chwili powstania programów. 

2. Twórcom programów powstałych w ramach stosunku pracy na Uczelni, przysługują 

osobiste prawa autorskie, natomiast Uczelni prawa majątkowe do tych programów.  

W przypadku osiągnięcia przez Uczelnię dochodów z tytułu realizacji przysługujących jej 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą na równi z programami komputerowymi, wszystkich form 

wyrażenia programu, w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej. 

 



§ 8 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KATEGORII WYNIKÓW 

POZA UTWORAMI NAUKOWYMI 

 

1. Uczelnia jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z zawartego w wynikach materiału 

dla celów badawczych i dydaktycznych, w tym jego udostępniania innym pracownikom dla 

celów niekomercyjnych. 

2. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyników osobom trzecim, w szczególności dla 

ich działalności usługowej lub produkcyjnej, na zasadach określonych w umowach. 

Wyniki prac badawczych mogą być także podstawą do wydania ekspertyzy. 

3. Przy wykonywaniu praw do wyników zarówno Uczelnia jak i twórca winni zachować 

dbałość o poszanowanie praw drugiej strony. Realizacja tej zasady odbywa się przede 

wszystkim przez odpowiednią redakcję umów zawieranych z osobami trzecimi, w których 

to umowach winny być odpowiednio zabezpieczone zarówno interesy twórców jak  

i Uczelni. 

4. Umowy o wykonanie prac naukowo-badawczych, zawierane z podmiotami 

gospodarczymi, powinny określać stronę umowy uprawnioną do publikacji i 

dysponowania wynikami powstałymi w trakcie realizacji umowy, przy czym należy dążyć 

do zapewnienia Uczelni co najmniej praw współwłaściciela tych wyników. 

5. Jeżeli wyniki powstają w trakcie realizacji pracy wykonywanej przez zespół, w którym 

poza osobami, których Regulamin dotyczy, biorą także udział inne osoby, kierownik 

zespołu odpowiedzialny jest za podpisanie z tymi osobami umowy zastrzegającej prawa 

majątkowe do wyniku na rzecz Uczelni. 

6. Jeżeli Uczelnia nie jest zainteresowana wykorzystaniem przysługujących jej praw 

majątkowych do wyników, może stosowną umową przenieść te prawa na twórców 

wyników. 

§ 9 

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZELNIĘ Z PRACOWNICZYCH 

WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ 

1. Jeżeli utwór stworzony został przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy, to Uczelni przysługują majątkowe prawa autorskie do 

utworu. 



2. W przypadku korzystania przez Uczelnię z pracowniczych wyników pracy intelektualnej 

we własnym zakresie, w sposób przynoszący jej dochód, zobowiązana jest ona do 

wypłacenia twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie. 

3. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyniku, o którym mowa w pkt. 2, osobom 

trzecim, w szczególności do działalności usługowej, produkcyjnej lub w formie ekspertyzy. 

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt. 4 i 5. 

4. Korzyści majątkowe pochodzące z przysługujących Uczelni praw do wyników pracy 

intelektualnej, powstają z różnicy między całkowitymi przychodami netto z ich 

komercjalizacji, a wszystkimi kosztami poniesionymi przez Uczelnię z tego tytułu oraz 

należnymi kwotami wypłaconymi współuprawnionym. 

5. Korzyści majątkowe uzyskane przez Uczelnię z tytułu: 

5.1. korzystania z przysługujących Uczelni praw do wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów zdobniczych i topografii układów scalonych np. w postaci opłat licencyjnych 

lub zapłaty za przeniesienie prawa, albo pożytków z tytułu najmu lub dzierżawy, 

dzielone są następująco: 

• 60% dla twórców; 

• 15% przypada jednostce organizacyjnej Uczelni, w której twórca pracuje; 

• 25% dochód Uczelni, 

5.2. eksploatacji pracowniczych wyników pracy intelektualnej przez osoby trzecie na 

podstawie umów o udostępnienie przez Uczelnię utworów naukowych, programów 

komputerowych, know-how oraz innych wyników, o których mowa w § 2, dzielone 

następująco: 

• 60% dla twórców; 

• 10% przypada jednostce organizacyjnej Uczelni, w której twórca pracuje; 

• 30% dochód Uczelni, 

6. Podział korzyści majątkowych może być uregulowany odmiennie, w wyjątkowych 

przypadkach, na warunkach odrębnej umowy, w szczególności gdy Uczelnia poniosła 

niewielkie nakłady finansowe przy powstawaniu wyniku pracy intelektualnej. 

 

 

 

 

 



§ 10 

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ TWÓRCÓW Z PRACOWNICZYCH 

WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ 

 

1. Do czasu podjęcia przez Uczelnię decyzji co do sposobu wykorzystania pracowniczych 

wyników pracy intelektualnej, twórca tych wyników, obowiązany jest zachować je  

w tajemnicy. W przypadku niewykorzystania przez Uczelnię pracowniczych wyników 

pracy intelektualnej przez okres 3 lat od momentu ich powstania, twórca tych wyników 

może wystąpić do Uczelni o wyrażenie zgody i ustalenie zasad wykorzystania tych 

wyników. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na twórcy także po ustaniu stosunku pracy. 

3. Przy publikacji wyniku nadającego się do komercjalizacji twórca jest zobowiązany do nie 

ujawniania jego istoty w sposób umożliwiający uzyskanie korzyści materialnych  

z gospodarczego wykorzystania wyniku. 

4. Pracownicze wyniki pracy intelektualnej mogą być przez ich autora wykorzystywane bez 

ograniczeń wyłącznie do jego działalności naukowej i dydaktycznej. 

5. Twórcy wyników, o których mowa w ust. 1, nie wolno bez udziału upoważnionego 

przedstawiciela Uczelni lub pisemnej zgody rektora podejmować żadnych zobowiązań 

wobec osób trzecich w zakresie gospodarczego wykorzystania wyniku pracy 

intelektualnej, np. upoważniać do korzystania z wyniku w drodze licencji, uczestniczyć  

w porozumieniach dotyczących komercjalizacji wyniku, wykorzystywać go w działalności 

poza Uczelnią. 

6. Z chwilą ustania stosunku pracy twórca wyników pracy intelektualnej do których prawa 

przysługują Uczelni: 

• obowiązany jest przekazać Uczelni informację o posiadanych wynikach, 

• nie może bez wiedzy i zgody Uczelni wykorzystywać tych wyników do celów 

komercyjnych, 

• przy wykorzystywaniu tych wyników w dalszej działalności naukowej winien 

mieć na uwadze prawa i interesy Uczelni. 

 

 

 

 

 



§ 11 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA PRACOWNICZYCH WYNIKÓW PRACY 

INTELEKTUALNEJ 

1. Przy wykonywaniu praw do pracowniczych wyników pracy intelektualnej zarówno 

Uczelnia jak i twórca winni zachować dbałość o poszanowanie praw drugiej strony. 

Realizacja tej zasady odbywa się przede wszystkim przez odpowiednią redakcję umów 

zawieranych z osobami trzecimi, w których to umowach winny być odpowiednio 

zabezpieczone zarówno interesy twórców jak i Uczelni. 

2. Uczelnia nabywa prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami 

przedmiotowych wyników pracy intelektualnej, jeżeli powstały one w wyniku badań  

w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. 

3. Umowy o wykonanie prac naukowo-badawczych zawierane z podmiotami gospodarczymi 

muszą określać stronę umowy uprawnioną do korzystania z wyników pracy intelektualnej, 

przy czym należy zapewnić Uczelni co najmniej prawo do współwłasności tych wyników. 

4. Jeżeli wyniki pracy, o której mowa w pkt 1 powstają w trakcie realizacji pracy 

wykonywanej przez zespół, w którym poza pracownikami Uczelni, o których mowa w § 1, 

biorą także udział inne osoby, kierownik zespołu odpowiedzialny jest za podpisanie z tymi 

osobami umowy zastrzegającej prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej na 

rzecz Uczelni. 

5. Jeżeli Uczelnia nie jest zainteresowana wykorzystaniem przysługujących jej praw 

majątkowych do pracowniczych wyników pracy intelektualnej jest zobowiązana stosowną 

umową przenieść to prawo na twórcę wyniku pracy. 

6. W przypadku publikacji cudzych wyników pracy intelektualnej we własnej pracy, 

konieczne jest wskazanie ich autorów i źródła. Wykorzystanie cudzych tabel, wykresów, 

fotografii lub rysunków a także większych fragmentów tekstu wymaga zgody autora lub 

jego wydawcy. 

7. Prawa do wyników pracy intelektualnej osiągniętych w związku z realizacją umów o 

wykonanie projektów badawczych zawieranych z ministerstwem właściwym ds. 

szkolnictwa wyższego, Naukowym Centrum Badań i Rozwoju, a także z innymi 

podmiotami zlecającymi wykonanie projektów oraz prac naukowo-badawczych i 

rozwojowych, reguluj ą umowy wewnętrzne zawierane pomiędzy kierownikiem projektu i 

Uczelnią, a w przypadku realizacji projektów celowych, dodatkowo umowy zawierane z 

podmiotami gospodarczymi, oraz umowy wewnętrzne zawierane pomiędzy kierownikiem 



projektu i Uczelnią. Umowy te winny zawierać w szczególności postanowienia odnośnie 

praw do publikacji wyniku, jego komercjalizacji i podziału zysków z tej publikacji między 

twórców wyniku, Uczelnię i ewentualnie inny podmiot. 

8. Uczelnia zawierając umowy dotyczące krajowych lub zagranicznych stażów lub 

stypendiów dla pracowników Uczelni, zastrzega sobie prawo do określenia w umowach 

podmiotu uprawnionego do wyników pracy intelektualnej osiągniętych w czasie stażu lub 

stypendium oraz warunków wykorzystania praw, do tych wyników. 

9. W oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne ogólnie 

obowiązujące przepisy Uczelnia zapewnia opiekę nad ochroną praw autorskich i innych 

będących przedmiotem niniejszego regulaminu, a w szczególności poprzez samodzielne 

sprawowanie ochrony, powierzanie ich ochrony wyspecjalizowanym organizacjom 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wytaczanie powództw cywilnych.  

 

§ 12 

NIEPRACOWNICZE WYNIKI PRACY INTELEKTUALNEJ 

 

1. Prawa do niepracowniczych wyników pracy intelektualnej, zarówno osobiste jak i 

majątkowe przysługują w całości ich twórcom. Utwór powstały w ramach współpracy z 

Uczelnią, może być przedmiotem współwłasności, na zasadach określonych w umowie 

łączącej strony. 

2. Każdy twórca niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej może zgłosić się do Uczelni  

z prośbą o udzielenie mu pomocy w zarządzaniu tym wynikiem. Uczelnia może udzielić 

pomocy odpłatnie lub nieodpłatnie w zamian za część udziałów w prawie do wyniku. 

Strony obowiązane są w każdym przypadku podpisać umowę określającą ich prawa i 

obowiązki, a w przypadku podpisania umowy o współwłasności wyniku pracy 

intelektualnej określić udział stron w tym prawie. 

3. Jeżeli twórca niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej ma tylko część udziału w 

globalnym wyniku intelektualnym, którego pozostała część ma charakter pracowniczy 

może przekazać swój udział w wyniku pracy intelektualnej, Uczelni do korzystania, 

przenieść na nią prawo do tego wyniku lub zawrzeć umowę o wspólności prawa do wyniku 

pracy. 

4. Przy publikowaniu niepracowniczych wyników pracy intelektualnej nie wolno firmować 

publikacji nazwą ani znakiem firmowym Uczelni, chyba że rektor wyrazi na to pisemnie 



zgodę. Ta sama zasada obowiązuje przy gospodarczym korzystaniu z niepracowniczych 

wyników pracy intelektualnej. 

§ 13 

UTWORY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 

1. Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych w toku studiów w trakcie realizacji 

prac dyplomowych, należą, co do zasady, do twórców. 

2. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta lub 

doktoranta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od 

jej obrony, student lub doktorant, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że 

praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. 

§ 14 

ZASADY KOMERCAJALIZACJI WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ 

Z uwagi na skomplikowany proces komercjalizacji określonego wyniku pracy intelektualnej, 

w celu skutecznego wprowadzenia produktów na rynek, przy zapewnieniu interesu 

ekonomicznego Uczelni i twórców, wymagana jest elastyczność w postępowaniu i 

podejmowaniu decyzji. 

1. Koordynacje nad procesem komercjalizacji wyniku pracy intelektualnej, powierza się 

Prorektorowi właściwemu do spraw współpracy. Ostateczną decyzję, co do sposobu i 

przebiegu komercjalizacji, podejmuje rektor Uczelni, na wniosek prorektora właściwego 

do spraw współpracy, po rekomendacji kierownika jednostki właściwej ds. 

komercjalizacji, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Uczelni, zarządzeniach 

rektora Uczelni oraz niniejszym Regulaminie. 

2. Komercjalizacja obejmuje następujące etapy: 

2.1. badanie wyniku pracy intelektualnej, pod kątem możliwości uzyskania i utrzymania 

ochrony prawnej; 

2.2. badanie potencjału komercjalizacyjnego wyniku pracy intelektualnej; 

2.3. znalezienie inwestora zainteresowanego wykorzystaniem wyniku; 

2.4. ustalenie formy i warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje i 

zawarcie odpowiednich umów; 

2.5. wykonanie umów zawartych w wyniku komercjalizacji. 

3. Własność intelektualna stanowiąca przedmiot praw uczelni może być komercjalizowana. 



4. Podstawowymi sposobami komercjalizacji są: 

a. udostępnienie własności intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem, w 

szczególności przez udzielenie im licencji do korzystania z Dobra intelektualnego, 

b. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia, 

c. utworzenie odrębnego podmiotu (Spółki spin-off – w przypadku WSZiA - CiTT) z udziałem 

uczelni, który zajmować się będzie komercjalizacją Dobra. 

5. Decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez uczelnię i może być 

zmieniana stosownie do okoliczności. 

6. Tworzenie Spółek spin-off odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym 

regulaminie. 

7. Umowy o przyznanie praw do używania, rozwinięcia lub innego wprowadzenia na rynek 

Dobra własności przemysłowej, do którego prawa przysługują uczelni, muszą być 

zaakceptowane przez Rektora lub osobę przez niego wyznaczoną. 

8. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania z Uczelnią, aby umożliwić maksymalnie 

efektywną komercjalizację Dobra. Wynikające stąd koszty ponosi Uczelnia, chyba że 

odrębna umowa z Pracownikiem stanowi inaczej. 

9. Umowa o komercjalizacji powinna uwzględniać interes Uczelni, w szczególności przez 

zapewnienie prawa do nieodpłatnego korzystania z dobra niematerialnego dla celów 

badawczo-naukowych lub dydaktycznych. 

10. W związku z komercjalizacją dobra własności intelektualnej i przemysłowej Uczelnia 

może zezwolić na korzystanie za wynagrodzeniem z infrastruktury Uczelni, w tym 

pomieszczeń oraz aparatury technicznej. 

11. Zawierając umowę o komercjalizacji dobra niematerialnego, Uczelnia może nałożyć 

obowiązek używania logo Uczelni oraz wskazywania uczelni jako miejsca stworzenia 

dobra. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia Regulaminu dotyczące twórców wyników prac intelektualnych maj ą także 

odpowiednie zastosowanie do współtwórców. Współtwórcy wyniku obowiązani są do 

uzgadniania swego stanowiska w sprawach ich dotyczących i wyznaczania pełnomocnika 

do reprezentowania ich interesów wobec Uczelni. 

2. Decyzje w sprawach objętych Regulaminem podejmuje w imieniu Uczelni, rektor. 



3. Rektor może upoważnić inną osobę do podejmowanie decyzji, o której mowa w ust. 2. 

4. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu jest w szczególności naruszeniem 

obowiązków pracowniczych regulowanych kodeksem pracy pociągającym za sobą 

konsekwencje określone w przepisach ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i w kodeksie 

pracy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy ustaw: 

• z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231), 

• z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

776), 

• z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,  

z późn. zm.), 

• z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 

1986, z późn. zm.), 

• oraz przepisy kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. 

Przepisy te mają także zastosowanie do interpretacji postanowień Regulaminu. 

 

§ 16 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązywania dotychczas 

obowiązujący Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi                  

i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Administracji w Opolu. 

  

 


