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2015
w warszawie
prawami pokrewnymi oraz prawami własnościprzemysłowej oraz zasad komercjalizacji, orazkorzystania z
infr astruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercj aluacji

I.

Postanowienia ogólne

§1
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, o ile nie wskazano inaczej, oznaczają:
1) Uczelnia - Uczelnię Warszawską im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
2) Statut - Statut Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
3) ustawa - ustawę z dnta 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012
r., poz. 572 ze zm.),
4) prawo autorskie - ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j.Dz.U, z2006 r.Dz, U. Nr 90,poz.63I ze zm,),
5) dobro intelektualne - przedmiot ochrony prawa autorskiego,
6) komercjalizacja bezpośrednia - sprzeduż wyników badań naukowych, prac rozwojowych
lub know-how związartego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania tych wyników
lub know-how, w szczegolnościna podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy,
7) komercjalizacja pośrednia - obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w
celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wyników badań naukowych, prac
rozwojowych lub know-how związanego ztymi wynikami,
8) pracownik - osobę dokonującą świadczeń narzęcz Uczelni w ramach stosunku pracy lub na
podstawie innej umowy,
9) student - studenta Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

§2

Regulamin ma zastosowanie do dóbr intelektualnych wytworzonych w związku z realizacją
procesu kształcenia oraz projektów badawczych prowadzonych w Uczelni.
2. Regulamin ma także zastosowanie do dóbr intelektualnych powstałych w czasie trwania
1.

stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub urlopu naukowego.

II. Prawa i obowiązki Uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie
ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności
przemysłowej

1.

a
J.

§3
IJczelnia jest uprawniona do korzystania z dobr intelektualnych powstałych w wyniku
działalnościtwórczej pracowników i studentów zgodnie z postanowieniami zawartymi z nimi
umów z zastrzeżęniem ust. 2.
Uczelnta jest uprawniona bez dodatkowego wynagrodzenia do utrwalania i zwielokrotniania
dóbr intelektualnych pracowników powstałych w związkuzrealizacjąobowigków dotyczących
procesu kształcenia. W szczególności Uczelniajest uprawniona do zwielokrotniania techniką

drukarską, reprograficzną, zapisumagnetycznego oraz techniką cyfrową, atakże do publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieó do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym dóbr intelektualnych takich jak: sylabusy, opisy przedmiotów, zestawy
cwiczęń.
Niezaleznie od postanowień ust. 1 i 2Uczelni przysługują dalej idące uprawnieniaprzewidziane
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obowiązuj ą cy mi przepi sami, w szcze golnośc i przepisami prawa autorski e go.

1.

2.
3.

1.

2,
3.

§4

Uczelnia jest zobowiązana do podejmowana wszelkich działań zmierzających do ochrony dóbr
intelektualnych.
Uczelnia dokonuje okresowego monitoringu przesttzegania przepisów dotyczących ochrony
dóbr intelektualnych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr intelektualnych przez pracowników lub studentów,
Uczęlnia zobowiązana jest do wszczynania odpowiednich postępowań dyscyplinarnych lub
zawrudamiania właścilvychorganów pństwa.

§5

Pracownicy i studenci są zobowiązani do ptzestrzegania najvłyższych standardów związanych z
zapewnieniem ochrony dóbr intelektualnychiprzeciwdziałaniem ich naruszeniu.
Pracownicy i studenci zobowięani są informowaó Uczęlnię o każdorazovnym naruszeniu dóbr
intelektualnych do którego doszło w zwięku z funkcjonowaniem Uczelni.
Naruszenie dóbr intelektualnych przez pracowników lub studentów Uczelni stanowi podstawę
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz innych procedur przewidzianych przepisami
obowiązującego prawa.
III. Zasady wyna grad zania twó rców

d ó b

r
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telektualnych

§6

1. Wynagrodzenie pracowników z tyĄńu wytworzenia dobr intelęktualnych, poza

2.
3.

4.
5.
6.
7.

wyjątkami

zewidzianymi w Re gulaminie, okre ślaodpowiednia umowa.
Wynagrodzenie powinno odpowiadać wartości stworzonego dobra intelektualnego ustalonej z
uwzględnieniem takich kryteriów jak: oryginalność,poprawnośó logiczna, wartość
metodologiczna, wartośćspołeczna, rozmiar wysiłku twórczego włozonego w wykonanie danej
pracy, rozmiat pracy, poprawnośćjęzykowego opracowania, przystępnośćujęcia pisarskiego.
Prawa majątkowe do dóbr intelektualnych wfworzonych przez pracowników Uczelni i
powstałych w związkuzrealizacją procesu kształcenia, takich jak: sylabusy, programy zajęó,
testy lub pytania egzaminacyjne oraz dóbr intelektualnych powstałych w wyniku wykonania
polecenia słuzbowe go przysługuj ą U czelnt bez odrębne go wynag r o dzenia.
W stosuŃu do dóbr, o których mowa w ust. 3,Uczelnia ma prawo do:
a) ich wykorzystania, a zwłaszcza zwielokrotnienia dostępnymi technikami, wprowadzęnia do
obrotu, uży czenia, naj mu ;
b) ochrony bazy danych, w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danychz27 lipca2}}I r.
Własnośódo dobra intelektualnego jest tożsamaz:
a) prawem własnościUczelni do nośników, na których dobro zostało utrwalone;
b) nabyciem przez Uczelnię prawa do wykonywania ptaw zależnych.
Uczelnia ma prawo uzalężnió publikację dobra intelektualnego, o którym mowa w ust. 3 od
wprowadze nla ptzez twórcę koniecznych zmian.
W stosunku do dóbr intelektualnych, o których mowa w ust. 3 Uczelni przysługuje prawo do :
a) wykorzystania ich do własnych celów dydaktycznych lub badawczych;
b) udostępniania osobom trzecim lub podmiotom zewnętrznym.
pr

IY. Zasady i procedury komercjalŁacji

1. Komercjalizacja

§7

bezpośrednia dóbr intelektualnych pracowników
polegać w szczegolności na:
a) sprzedńy praw do dóbr intelektualnych,

i

studentów Uczelni moze
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2.

z dobt intelektualnych.
Komercjalizacja możę polegać także na dystrybucji egzemplarzy utworów, produktów
b) udzieleniu licencji na korzystante

wykorzystujących wynalazki, wzory uzytkowe lub dystrybucji innych wytworów.

2.
3.
4.

5.

§8

intelektualnych może wspólnie z innymi uczelniami,
instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również
z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi
działalnośćnaukowo-b adawczą utworzyć Centrum Naukowe.
|Jczelnia może utworzyc centrum Naukowe także w ramach własnej struktury organizacyjnej.
Centrum Naukowe twotzy Rektor Uczelni za zgodąKanclerza.
Tworząc Centrum Naukowe Rektor ustala jego regulamin organizacyjny,
W celu komercjalizacji pośredniej Uczelnia moze utworzyć spółkę celową, o której mowa w
art, 86a ustawy. Spółkę celową tworzy Rektor za zgodąKarlclerza.

1. Uczelnia w celu komercjalizacji dóbr

§9

1. Do czasu powołania Centrum Naukowego decyzje o sposobie komercjalizacji

2.

dobra
intelektualnego podejmuje Rektor, w uzgodnięniu z twótcą, a ustalenia w tym zakresie zawartę
są w odpowiedniej umowie.
Umowa o komercj altzacji dobra intelektualnego powinna uwzględniać interes Uczelni, a
zwłaszcza;
a) obowipek używania nMW i logo Uczelni oraz wskazaniaUczęlni jako miejsca, w którym
dobro intelektualne zostało wytworzone;
b) prawo do nieodpłatnego wykorzystania przedmiotu umowy do celów badawczych lub
dydaktycznych.

V.
1.

2.

Zasady korrystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji

§10

Wykorzystanie majątku Uczelni do komercj alizacji wymaga zgody Kanclerza.
Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 1 są przedkładane Kanclerzowi przez Rektora i
powinny zawierac;
a) zwięzłe przedstawienie projektu,
b) wielkośćśrodków Uczelni niezbędnych do realizacji projektu,
c) proponowane sposoby komercjalizacjt dóbr intelektualnych powstałych w wyniku realizacjt
projektu,
d) przewidywany dochód związaty z realizacjąprojektu,
e) przedstawienie przewidywanych ry zyk związarry ch z realizacją proj ektu.

§ 11
DecyzjaKanclerza w sprawie wykorzystania majątku Uczelni do celów wskazanych

możę być

w każdym czasie

*

zmieniona. Zmiana decyzji nie wywołuje skutku

jakiegokolwiek roszczenia dla twórcy dobra intelektualnego.

§ 10 ust.

w

1

postaci

vI. postanowienia końcowe

1. Umowy

§12

zawięranę z pracownikami Uczelni powinny zawierać klauzulę dotyczącąznajomości
niniejszego regulaminu i wyrazenia zgody na jego stosowanie.

2. Pracownicy, ktorzy w dniu wejścia w życie regulaminu współpracują z Uczelnią są
zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i vłyrużenia zgody na jego
stosowanie.
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