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Regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności 

przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

w  Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

Rozdział I  

Przepisy ogólne  

 

§ 1 

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, w tym 

zapewnienia  ochrony i wykorzystywania wyników prac intelektualnych powstałych w 

Collegium Mazovia lub przy jej udziale oraz podziału zysków uzyskanych z ich 

komercjalizacji. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do pracowników Uczelni, których zakres 

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

intelektualnym, chyba że umowa reguluje ich prawa i obowiązki odmiennie. 

3. Postanowienia Regulaminu dotyczą także studentów i innych podmiotów, niepozostających z 

Uczelnią w stosunku pracy, z którymi Uczelnia zawarła odrębną umowę dotycząca działań, 

które mogą prowadzić do powstania wyników pracy intelektualnej, chyba że umowa reguluje 

ich prawa i obowiązki odmiennie. 

4. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wyników pracy intelektualnej:  

1) uzyskanych w ramach obowiązków określonych w umowie o pracę, zakresie 

obowiązków służbowych, regulaminie pracy lub w treści umowy o dzieło (pracownicze 

wyniki pracy intelektualnej); 

2) przeniesionych na rzecz Uczelni przez twórcę aktem cywilno-prawnym 

(niepracowniczych wyników prac intelektualnych); 

3) uzyskanych przy pomocy Uczelni, a w szczególności finansowane w całości lub 

częściowo  przez Uczelnię lub uzyskane z wykorzystaniem materiałów i innych 

warunków organizacyjno – technicznych, udostępnieniu laboratoriów lub pomieszczeń 

bez których nie doszłoby do powstania wyniku pracy intelektualnej; 

4) uzyskanych przy realizacji umów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu 

państwa, programów europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania; 

5) uzyskanych w drodze umów o wykonanie prac badawczych, rozwojowych, usługowych 

i wdrożeniowych zamawianych  przez podmioty gospodarcze. 

 

§ 2 

1. Przez wyniki uzyskane w ramach obowiązków pracowniczych rozumie się wszelkie 

wyniki uzyskane na każdym etapie ich powstawania, 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, w powiązaniu z zadaniami Uczelni oraz wyniki uzyskane poza tymi 
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obowiązkami, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między twórcą wyniku a Uczelnią, dla 

realizacji konkretnego zadania. 

2. Przez twórcę rozumie się osobę, która jest autorem lub współautorem wyniku pracy 

intelektualnej, będący przedmiotem niniejszego Regulaminu. 

3. Przez wyniki prac intelektualnych, rozumie się wszelkie przejawy działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, a w szczególności odnoszącej się do:  

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym 

lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą 

rośliny, 

2) prac rozwojowych, 

3) twórczości artystycznej. 

4. Poprzez wiedzę typu „know-how”, uznaje się poufne informacje o charakterze 

technicznym, technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, mające znaczenie dla 

działalności naukowej lub gospodarczej. 

5. Pozostałe pojęcia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) komercjalizacja wyników pracy intelektualnej – komercjalizacja bezpośrednia i 

pośrednia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z 

tymi wynikami, 

2) komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników badań naukowych, prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania 

tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu 

oraz dzierżawy, 

3) komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w 

spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, 

prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, 

4) pracownik – osoba pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy na podstawie umowy o 

pracę, 

5) prawa własności intelektualnej  - prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów, prawa 

własności przemysłowej i prawa do baz danych, 

6) prawo wyłączne – patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, znak 

towarowy  lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego albo topografii układów 

scalonych, 

7) projekt wynalazczy - wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy  lub topografia 

układów scalonych i projekt racjonalizatorski, 

8) regulamin – regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej, 

9) utwory naukowe:  

a) zwarte opracowania zawierające odwołania do materiałów źródłowych, dotyczące 

sprecyzowanego obszaru wybranej dziedziny lub dyscypliny naukowej, takie jak 

rozprawy, monografie, podręczniki, 

b) artykuły i referaty naukowe prezentujące wyniki badań lub porządkujące określony 

obszar wiedzy, 
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c) prace twórcze oparte na oryginalnych wynikach eksperymentalnych, wynikach 

modelowania matematycznego oraz numerycznego lub prezentujące nowe metody 

badawcze, 

10) spółka celowa – jednoosobowa spółka kapitałowa, powołana przez Collegium Mazovia 

w celu komercjalizacji własności intelektualnej  Uczelni,  

11) uprawniony – podmiot, któremu przysługuje prawo do rozporządzania i korzystania z 

wyników pracy intelektualnej oraz prawo do wynagrodzenia; 

12) informacja poufna – informacja o rozwiązaniach technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych  lub innych posiadających wartość majątkową, co do której Uczelnia 

podjęła niezbędne działania w celu zachowania poufności, a której ujawnienie do 

wiadomości publicznej naruszy interes prawny Uczelni. 

 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów w zakresie ochrony i korzystania 

z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej 

 

§ 3 

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej Uczelnia nabywa autorskie prawa 

majątkowe z chwilą powstania utworu stanowiącego pracowniczy wynik pracy intelektualnej, 

z wyjątkiem utworu naukowego. 

 

§ 4 

1. Twórca, każdego wyniku pracy intelektualnej posiada prawo do autorstwa utworu, 

a w szczególności prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.  

2. Twórca utworu posiada prawo do nienaruszalności treści i formy utworu, prawo do 

przeprowadzenia nadzoru autorskiego (korekty) przed rozpowszechnieniem utworu oraz 

prawo do wycofania utworu z obiegu. 

 

§ 5 

1. Uczelnia posiada prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu  naukowego 

pracownika uczelni oraz prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z tego utworu. 

2. Jeżeli Uczelnia zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do pierwszej publikacji 

utworu naukowego, to publikacja i rozpowszechnianie utworu następuje na warunkach 

określonych  w umowie  wydawniczej zawartej między Uczelnią, a twórcą utworu 

naukowego. Umowa ta musi określać zasady wynagrodzenia twórcy. 

3. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli  w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu 

nie zawarto z Twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 2 lat od daty przyjęcia 

utwór nie został on przez Uczelnię opublikowany. 

4. Nie narusza prawa Uczelni do pierwszej publikacji pracowniczego utworu naukowego 

zaprezentowanie go przez Twórcę na konferencjach, kongresach, seminariach i innych 

zjazdach o charakterze naukowym, pod warunkiem, że twórca w celu oznaczenia utworu 

oprócz swojego nazwiska poda pełną nazwę uczelni. 



Załącznik do Uchwały nr  38/2019   

Senatu Collegium Mazovia  

z dnia 20 września 2019 r. 

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz 

zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
4 

 

 

 

§ 6 

1. Uczelnia ma prawo do udostępniania utworu naukowego osobom trzecim lub korzystania 

z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym, bez odrębnego wynagrodzenia 

dla twórcy, jeżeli wynika to z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało 

postanowione w umowie. 

2. Uczelni przysługuje prawo nieodpłatnego korzystania z wyników badań zawartych 

w utworze naukowym opublikowanym poza wydawnictwem Uczelni.  

 

§ 7 

1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli 

uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, 

autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. 

2. Uczelnia może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora 

z utworu stworzonego przez studenta, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych 

przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

 

§ 8 

1. Uczelnia może w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej 

korzystać z rozpowszechnionych utworów oraz zwielokrotniać w tym celu 

rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. 

2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, korzystanie, o którym mowa 

w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, 

nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych poprzez platformę  

e-learningową.   

3. Materiały dydaktyczne dla studentów umieszczane na platformie e-learningowej, muszą być 

zapisywane w programach zabezpieczonych przed kopiowaniem i  zaopatrzonych znakiem 

wodnym biegnącym od dolnego lewego rogu strony do górnego prawego rogu strony. Znak 

ten ma treść: „copyright by Collegium Mazovia". 

4. Prawa majątkowe do utworów udostępnionych w ramach e-learningu 

przysługują Twórcom lub Uczelni i zabronione jest ich rozpowszechnianie. 

5. Poprzez rozpowszechnianie rozumie się wykorzystanie utworu na wszystkich polach 

eksploatacji, m.in. takich, jak: utrwalanie  i  zwielokrotnianie  na  papierze,  na  wszelkich    

nośnikach  informacji  (dyski optyczne, karty pamięci,  CD-Romy, pendrive), 

wprowadzanie do sieci Internetu, modyfikowanie, publikowanie, udostępnianie, najem, 

użyczanie, nadawanie, wprowadzanie do obrotu, itp. 

 

§ 9 
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1. Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się 

lub zbyciu więź twórcy z utworem, który w szczególności prawo do autorstwa utworu, 

nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego  wykorzystania. 

2. Wykonywanie autorskich praw osobistych nie powinno naruszać interesów Uczelni.  

3. Pracownik Uczelni  dokonując rozpowszechniania utworu pracowniczego, w tym utworu 

naukowego jest zobowiązany podać pełną nazwę Uczelni. Nieumieszczenie afiliacji 

wymaga zgody Rektora. 

 

 

 

§ 10 

1. Uczelnia przejmuje prawa majątkowe twórców będących pracownikami Uczelni, 

a w szczególności prawo do korzystania z wyniku pracy intelektualnej, pobierania 

wynagrodzenia oraz prawo do rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych z twórcami niebędącymi 

pracownikami Uczelni wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

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

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

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

majątkowych, twórca obowiązany jest doprowadzić do zawarcia stosownej umowy między 

Uczelnią a wydawcą.  

2. Przepis określony w pkt. 1 stosuje się odpowiednio do innych, niż utwory naukowe, 

wyników prac intelektualnych powstałych przy pomocy osób trzecich, które to osoby chcą 

przejąć prawa majątkowe do tych wyników prac intelektualnych.  

 

§ 12 

1. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 

w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, z chwilą ich stworzenia 

przysługują Uczelni,  o ile umowa nie stanowi inaczej. Autorskie prawa majątkowe 

obejmują prawo do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody 

uprawnionego, 

2) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub licencji, programu komputerowego lub jego 

kopii. 

2. Pracownik zobowiązany jest zachować  w poufności kody źródłowe stworzonych 

programów komputerowych. 
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3. Pracownicze programy komputerowe stworzone do celów dydaktycznych mogą być 

wykorzystywane do takich celów przez wszystkich pracowników Uczelni. 

4. Pracownicze programy komputerowe stworzone do celów pozadydaktycznych mogą być 

wykorzystywane przez pracowników Uczelni po uzyskaniu zgody Rektora. 

 

§ 13 

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

z rejestracji wzoru przemysłowego, a także prawa wyłącznego korzystania z nich w sposób 

zarobkowy lub zawodowy, dokonanych w warunkach określonych w § 1 ust. 4 przysługują 

Uczelni, o ile umowa nie stanowi inaczej.  

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

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

autorów. Przepisy § 24 i 25 stosuje się odpowiednio.  

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 ten 

fakt, celem prawnego uregulowania własności wyniku pracy intelektualnej.  

 

§ 14 

Prawa do bazy danych stanowiącej pracowniczy wynik pracy intelektualnej, niebędącej 

utworem, stanowiącej zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów 

zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych 

w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagającego istotnego, co do jakości 

lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego 

zawartości przysługuje Uczelni, jako producentowi. 

 

§ 15 

Uczelni przysługuje prawo wyłącznego korzystania z informacji stanowiących know-how, 

opracowanych w związku z wykonywaniem przez pracownika  obowiązków wynikających ze 

stosunku pracy albo z realizacją innej umowy, przede wszystkim z prowadzonymi badaniami, 

o ile umowa nie stanowi inaczej. 

 

§ 16 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, prawa osobiste i majątkowe do wyników prac 

intelektualnych stworzonych przez studentów Uczelni należą do ich Twórców. 

2. Jeżeli wynik pracy intelektualnej studenta powstał przy pomocy, w szczególności: 

finansowej, materiałowej lub organizacyjnej Uczelni albo stanowi etap realizacji projektu 

badawczego lub innej pracy naukowo-badawczej realizowanej w Uczelni, Rektor 

zobowiązany jest podpisać z Twórcą umowę o przeniesienie na Uczelnię całości lub udziału 

w prawach majątkowych do tego wyniku. Umowa zawierana jest na wniosek promotora 

pracy lub opiekuna naukowego studenta. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, do studentów Uczelni stosuje się odpowiednio 

postanowienia Regulaminu dotyczące procedur zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej, jego 
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komercjalizacji i zasad podziału uzyskiwanych z komercjalizacji zysków, z tym 

zastrzeżeniem że zgłoszenia, o którym mowa w § 35 ust. 1, niezwłocznie dokonuje promotor 

pracy lub opiekun naukowy studenta. 

 

§ 17 

1. Twórca niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej może przenieść na Uczelnię, w 

całości lub w części, prawo do uzyskania praw wyłącznych albo przekazać je Uczelni do 

korzystania. W przypadku przeniesienia praw majątkowych na Uczelnię, Twórcy przysługuje 

wynagrodzenie na zasadach określonych w § 37 Regulaminu. 

2. Twórca  niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej może zwrócić się do Uczelni z 

prośbą o udzielenie pomocy w uzyskaniu ochrony prawnej i jego komercjalizacji. 

3. Uczelnia może udzielić pomocy, o której mowa w ust. 2, odpłatnie lub w zamian za część 

udziałów w prawie do wyniku. 

4. Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z udzielenia pomocy przez Uczelnię 

określa odrębna umowa. 

 

§ 18 

1. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyników pracy intelektualnej osobom trzecim, w 

szczególności dla ich działalności usługowej lub produkcyjnej, na zasadach określonych w 

umowach.  

2. 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. 

3. Jeżeli wyniki pracy intelektualnej 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 pracy intelektualnej na rzecz Uczelni.  

4. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyniku pracy intelektualnej osobom trzecim. 

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w rozdziale 

III.  

 

§ 19 

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

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

w tajemnicy, a w przypadku  publikacji wyniku twórca jest zobowiązany do nie ujawniania 

jego istoty w sposób umożliwiający uzyskanie korzyści materialnych z gospodarczego 

wykorzystania wyniku. 

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

3. Pracownik, nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uczelni, jest zobowiązany do: 

1) zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego tymi wynikami; 



Załącznik do Uchwały nr  38/2019   

Senatu Collegium Mazovia  

z dnia 20 września 2019 r. 

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz 

zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
8 

2) ujawnienie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, know-how, w szczególności 

przez: publikację, zaprezentowanie w ramach konferencji naukowej, wystawy, wymaga 

pisemnej zgody Rektora; 

3) przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz 

z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeń technicznych 

potrzebnych do przeprowadzenia procesu komercjalizacji; 

4) do chwili podjęcia przez Uczelnię decyzji o niepodejmowaniu komercjalizacji, o której 

mowa w § 34 ust. 6, do powstrzymania się od prowadzenia  jakichkolwiek działań 

zmierzających do wdrażania wyników; 

5) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do 

uzyskania praw wyłącznych, w szczególności do udzielania spółce celowej informacji 

niezbędnych do ubiegania się o ochronę patentową, prawo ochronne lub prawo z rejestracji 

oraz dostarczania dokumentów niezbędnych do dokonania komercjalizacji; 

6) utrwalania przebiegu badań naukowych oraz prac rozwojowych na nośnikach należących 

do Uczelni, wytworzoną dokumentację pracownik przekazuje Rektorowi najpóźniej z 

chwilą zakończenia współpracy z Uczelnią, w tym stosunku pracy lub realizacji innej 

umowy, która  wiązała go z Uczelnią. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, gdy ujawnienie wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych nie wpływa na uzyskanie prawa wyłącznego. 

 

§ 20 

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

ograniczeń wyłącznie do jego działalności naukowej i dydaktycznej. 

2. Twórcy wyników pracy intelektualnej nie wolno bez pisemnej zgody Kanclerza podejmować 

żadnych zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie gospodarczego wykorzystania wyniku 

pracy intelektualnej. 

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

przysługują Uczelni: 

1) obowiązany jest przekazać Uczelni informację o posiadanych wynikach; 

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

komercyjnych; 

3) przy wykorzystywaniu tych wyników w dalszej działalności naukowej winien mieć na 

uwadze prawa i interesy Uczelni. 

 

§ 21 

1. W celu ochrony informacji poufnych Uczelnia zawiera z osobami, mającymi dostęp do tych 

informacji,  umowy o zachowanie poufności.   

2. Ujawnienie informacji poufnych osobom nieuprawnionym rodzi skutki wymienione w 

umowie o zachowanie poufności oraz skutki cywilno-prawne określone w odrębnych 

ustawach.  
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Rozdział III 

Zasady wynagradzania twórców 

 

§ 22 

Autorskie prawa majątkowe do wyników wymienionych w § 1 ust. 4, przysługują Uczelni, 

chyba, że zrezygnuje ona z korzystania z tych praw.  

 

§ 23 

W przypadku korzystania przez Uczelnię z autorskich praw majątkowych określonych w 

niniejszym rozdziale, w sposób przynoszący jej dochód, twórcy przysługuje wynagrodzenie na 

zasadach określonych w § 26.  

 

§ 24 

W razie komercyjnego korzystania z przysługujących Uczelni praw majątkowych i uzyskania 

dochodu zobowiązana jest ona wypłacić twórcy utworu wynagrodzenie wg zasad określonych 

w § 37. 

 

§ 25 

Korzyści majątkowe pochodzące z przysługujących Uczelni praw majątkowych 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.  

 

§ 26 

Korzyści majątkowe określone w § 23, dzielone są następująco:  

- 60% dla twórców; 

- 40% dla Uczelni. 

 

§ 27 

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.  

 

§ 28 

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 intelektualnej.  

 

§ 29 

1. Koszty uzyskania oraz utrzymania ochrony prawnej pracowniczych  projektów 

wynalazczych ponosi Uczelnia, o ile umowa nie stanowi inaczej. 
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2. W przypadku wydania przez Urząd Patentowy decyzji o odmowie udzielenia prawa 

wyłącznego na projekt wynalazczy, koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia oraz 

postępowania przed Urzędem Patentowym ponosi Uczelnia. 

3. Warunkiem utrzymywania prawa wyłącznego w mocy, jest wnoszenie opłat za kolejne 

okresy ochronne. Opłaty te wnosi się za zgodą Kanclerza. O zgodę Kanclerza występuje 

prezes spółki celowej  co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu płatności za 

kolejny okres ochronny, we wniosku wskazuje potencjalne możliwości dalszej 

komercjalizacji rozpatrywanego projektu wynalazczego. 

4. W przypadku, gdy projekt wynalazczy jest przedmiotem licencji, opłata za kolejny okres  

ochronny wnoszona jest bez konieczności uzyskania opinii, o której mowa w ust. 3. 

5. W razie braku zainteresowania Uczelni utrzymywaniem praw wyłącznych w mocy i ich 

wykorzystaniem, Kanclerz jest zobowiązany na wniosek Twórcy zawrzeć z nim nieodpłatną 

umowę przenoszącą na jego rzecz prawa do projektu wynalazczego. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

 

 § 30 

Komercjalizacja wyników pracy intelektualnej polega na zbyciu praw majątkowych do dóbr 

określonych w § 2 ust. 3.   

 

§ 31 

Komercjalizacja obejmuje następujące etapy:  

1) badanie wyniku pracy intelektualnej, pod kątem możliwości uzyskania i utrzymania ochrony 

prawnej;  

2) badanie potencjału komercjalizacyjnego wyniku pracy intelektualnej;  

3) znalezienie inwestora zainteresowanego wykorzystaniem wyniku;  

4) ustalenie formy i warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje i zawarcie 

odpowiednich umów;  

5) wykonanie umów zawartych w wyniku komercjalizacji.  

 

§ 32 

Uczelnia osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w § 30 oraz ze  

sprzedaży urządzeń, aparatury oraz innej produkcji lub usług. 

 

§ 33 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, może 

tworzyć Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie działalności 

gospodarczej pracowników uczelni, studentów i absolwentów. 

2. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości może być utworzone w formie jednostki 

ogólnouczelnianej albo spółki kapitałowej. 

3. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej 

działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest utworzenie rady nadzorującej, której 

skład i kompetencje określone są w ich regulaminach. 

5. Dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii  

Senatu spośród kandydatów przedstawionych przez ich rady nadzorujące. 

 

§ 34 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, może 

tworzyć spółkę kapitałową zwaną dalej „spółką celową”. 

2. Spółki, o których mowa w ust. 1 tworzy Kanclerz za zgodą senatu i Założyciela Uczelni. 

3. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 1, musi być związany z prowadzonymi 

przez Uczelnię badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 

 

§ 35 

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

części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w szczególności będących  wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lob topografią układu scalonego oraz know-how związanego z tymi 

wynikami. 

2. Uczelnia w drodze odpłatnej lub nieodpłatnej umowy może powierzyć spółce celowej 

zarządzanie prawami do wyników badań naukowych  lub do know-how w zakresie 

komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej. 

3. W ramach procesu komercjalizacji wyników pracy intelektualnej, jak również w okresie go 

poprzedzającym spółka celowa: 

1) przeprowadza badania rynku, 

2) dokonuje wyceny wartości niematerialnych i prawnych, 

3) poszukuje inwestorów, 

4) poszukuje licencjobiorców i nabywców zainteresowanych rynkowym zastosowaniem 

pracowniczych wyników twórczości intelektualnej, 

5) prowadzi negocjacje co do form i warunków komercjalizacji, 

6) zawiera umowy z podmiotami, o których mowa w pkt. 3 i 4, 

7) obejmuje lub nabywa udziały lub akcje w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania 

do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego 

z tymi wynikami, 

8) nadzoruje sposób wykonywania umów mających za przedmiot pracownicze wyniki pracy 

intelektualnej, 

9) dokonuje kontroli  przychodów należnych Uczelni z tytułu komercjalizacji. 

4. Do zadań spółki celowej należy także: 

1) prowadzenie rejestrów wyników pracowniczej twórczości intelektualnej, 

2) monitorowanie stanu ochrony formalnej  wyników pracy intelektualnej, w stosunku do 

których prawa przysługują Uczelni, 

3) opracowanie i uaktualnianie oferty technologicznej Uczelni, która jest powszechnie 

dostępna na stronie internetowej Uczelni. 
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5. Na wniosek zarządu spółki, Kanclerz podejmuje decyzję o wniesieniu aportem do spółki 

celowej praw własności intelektualnej niezbędnych do działalności spółki, o której mowa w 

ust. 3 pkt 7. Koszty wyceny aportu ponosi spółka celowa. 

6. Wypłaconą dywidendę spółki celowej Uczelnia przeznacza na działalność statutową. 

7. Zasady współpracy oraz finansowania spółki celowej przez Uczelnię określa odrębna 

umowa. 

 

§ 36 

1. Niezwłocznie po stworzeniu pracowniczego  wyniku pracy intelektualnej albo po 

zakończeniu etapu prac badawczych umożliwiającego ubieganie się o ochronę prawną  

Twórca jest zobowiązany do zgłoszenia go Prezesowi spółki celowej. 

2. Spółka celowa w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące liczonym od dnia otrzymania 

zgłoszenia przygotowuje opinię zawierającą wstępną ocenę zdolności komercjalizacyjnej 

pracowniczego wyniku  pracy intelektualnej. 

3. Opinię,  o której mowa w ust. 2, Prezes spółki celowej przedstawia Kanclerzowi. 

4. Kanclerz w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii Prezesa spółki celowej podejmuje 

decyzję w sprawie: 

a) ubiegania się o prawo wyłączne w procedurze krajowej lub międzynarodowej, 

b) komercjalizacji pracowniczych wyników pracy intelektualnej lub o nie podejmowaniu 

komercjalizacji. 

5. Decyzja Kanclerza w formie pisemnej przekazywana jest Prezesowi spółki celowej oraz 

Twórcy. 

6. Po bezskutecznym upływie trzymiesięcznego terminu na podjęcie przez Uczelnię decyzji o 

komercjalizacji, liczonego od dnia przekazania zgłoszenia pracowniczego wyniku pracy 

intelektualnej do Prezesa spółki celowej, albo w przypadku podjęcia przez Kanclerza decyzji 

o nie podejmowaniu komercjalizacji, Uczelnia jest zobowiązana, w terminie 30 dni do 

złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie 

prac do wyników pracy intelektualnej, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi przekazanymi 

uprzednio  Uczelni przez pracownika. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 6 nie 

może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 

zawarcia umowy. 

8. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika  oferty zawarcia umowy, o której mowa w 

ust. 7, prawa do wyników pracy intelektualnej, łącznie z informacjami, utworami oraz 

własnością nośników, na których utwory te utrwalono i  doświadczeniami technicznymi, 

przekazanymi Uczelni przez pracownika, przysługują Uczelni. 

 

§ 37 

Pomoc ze strony Uczelni na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki nie może przekroczyć 90% wartości 

kosztów określonych w § 40. 
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§ 38 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, przychody uzyskane z tytułu komercjalizacji  wyników 

prac intelektualnych, do których prawa przysługują Uczelni, po obniżeniu o nie więcej niż 

25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez 

Uczelnię lub spółkę celową, dzielone są następująco: 

1) 60% łącznie dla Twórców: pracowników i studentów Uczelni, którzy przyczynili się do 

powstania wyniku pracy intelektualnej, 

2) 40% dla Uczelni. 

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, Uczelni przysługuje 25%  

wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej 

niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione 

przez pracownika. 

3. Koszty związane z komercjalizacją wyników prac intelektualnych obejmują przede 

wszystkim koszty: ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji, 

opłat urzędowych, obciążeń publicznoprawnych, w tym należnych podatków ciążących na 

Uczelni  w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu komercjalizacji. 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1-2, przysługują nie dłużej niż przez 5 lat od dnia uzyskania 

pierwszych przychodów. 

5. Twórcy, którzy w celu komercjalizacji pracowniczych wyników pracy intelektualnej zostaje 

zatrudniony w spółce utworzonej przez Uczelnię lub staje się jej udziałowcem, nie 

przysługuje prawo do jakichkolwiek odrębnych korzyści uzyskanych z komercjalizacji tych 

wyników, poza prawem do części zysku spółki i wynagrodzeniem jakie w niej otrzymuje. 

6. O ile umowa nie stanowi inaczej, w przypadku gdy Uczelnia korzysta z pracowniczych 

wyników pracy intelektualnej we własnym zakresie, w sposób przynoszący przychód, 

zobowiązania jest do wypłacenia Twórcy wynagrodzenia na zasadach określonych w ust.1. 

7. Przychody, o których mowa w ust. 1 oraz wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 wypłaca 

się w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania przychodu. 

 

 

Rozdział V 

Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo - badawczych 

 

§ 39 

1. Przez „wyniki uzyskane przy pomocy Uczelni" rozumie się wyniki finansowane w całości 

lub 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. 

2. Na korzystanie z majątku Uczelni stanowiącego środki techniczne i materialne przez 

pracownika do przeprowadzenia prac badawczych nie objętych stosunkiem pracy wymagana 

jest zgoda Kanclerza Uczelni i zawarcie umowy dotyczącej pokrycia kosztów 

wykorzystywania majątku Uczelni. 
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3. Jeżeli utwory powstają w trakcie realizacji pracy wykonywanej przez zespół, w którym poza 

osobami, których Regulamin dotyczy, biorą także udział inne osoby lub wyniki zostaną 

uzyskane przy pomocy Uczelni, kierownik zespołu odpowiedzialny jest za podpisanie z tymi 

osobami umowy zastrzegającej prawa majątkowe do utworu na rzecz Uczelni. 

4. Uczelnia wyodrębnia z własnych środków część funduszy i innych praw majątkowych 

przeznaczonych na pokrycie kosztów badań naukowych i prac rozwojowych wymienionych 

w § 40.  

 

§ 40 

Do kosztów badań naukowych i prac rozwojowych zalicza się: 

 1) koszty zatrudnienia osób wykonujących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

 2) koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w czasie wykonywania badań naukowych i 

prac rozwojowych, jeżeli takie narzędzia i sprzęt są używane w okresie dłuższym niż czas 

wykonywania badań naukowych i prac rozwojowych, za koszty przyjmuje się koszty 

amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o 

rachunkowości; 

 3) koszty budynków i gruntów wykorzystywanych w czasie wykonywania badań naukowych i 

prac rozwojowych, w przypadku budynków za koszty przyjmuje się koszty amortyzacji w 

okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w 

przypadku gruntów za koszty przyjmuje się koszty związane z przeniesieniem własności, 

koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty 

kapitałowe; 

 4) koszty doradztwa lub równoważnych usług wykorzystywanych wyłącznie do celów 

wykonania badań naukowych i prac rozwojowych, nabytych po cenach rynkowych, pod 

warunkiem, że w transakcji nie ma elementów zmowy; 

 5) inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, 

ponoszone bezpośrednio w związku z wykonaniem badań naukowych i prac rozwojowych; 

 6) koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją czynności objętych 

badaniami; 

 7) koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych badaniami; 

 8) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań naukowych 

i prac rozwojowych. 

 

§ 41 

Uczelnia nabywa prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami przedmiotowych 

wyników pracy intelektualnej, jeżeli powstały one w wyniku badań w ramach wykonywania 

obowiązków pracowniczych.  
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Rozdział VI 

 Przepisy końcowe 

 

§ 42 

W oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy Uczelnia zapewnia opiekę nad ochroną praw 

autorskich oraz innych praw będących przedmiotem niniejszego regulaminu, a w szczególności 

poprzez samodzielne sprawowanie ochrony, powierzanie ich ochrony wyspecjalizowanym 

organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wytaczanie powództw cywilnych 

oraz składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw.  

 

§ 43 

Postanowienia Regulaminu dotyczące twórców wyników prac intelektualnych mają 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.  

 

§ 44 

1. Decyzje w sprawach objętych Regulaminem podejmuje w imieniu Uczelni, Kanclerz.  

2. Kanclerz może upoważnić inną osobę do podejmowanie decyzji, o której mowa w ust. 1.  

 

§ 45 

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 nauce oraz w kodeksie pracy.  

 

§ 46 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy:  

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 późn. zm.), 

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

2019 r., poz. 1231); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 776 z późn. zm.), 

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

z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. 

zm.), 

6) ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1145 z 

późn. zm.), 

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

2019 r. poz. 1010 z późn. zm).  

§ 47 
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Sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kanclerz. Strony 

sporu mogą także dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi na zasadach ogólnych. 

 

§ 48 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej, tj. z dniem 20 września 2019 r.  

   

§ 49 

Po uchwaleniu regulaminu, jego tekst należy udostępnić w BIP Uczelni. 

 


