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REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI 

ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z ZASADAMI 

KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE 

 

 W oparciu o przepisy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.1994, nr 24, poz.83 ze zm.),ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 

(DZ.U.2001,nr49,poz.508 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r .o zwalczaniu nieuczciwości 

konkurencji  (DZ. U.1993,nr 47, poz.211)w zw.z art. 152 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo 

szkolnictwie wyższym i nauce  (DZ.U.Nr 2018 poz.1668 ) ustanawia się Regulamin zarządzania 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wyższej Szkoły Nauk 

Pedagogicznych w Warszawie. 

ZAKRES REGULAMINU 

§ 1 

Zakresem regulaminu objęte są, zgodnie z treścią art. 152 ww. ustawy o szkolnictwie wyższym i 

nauce: 

1. Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej. 

2. Zasady wynagradzania twórców. 

3. Zasady i procedury komercjalizacji. 

4. Zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczeń 

usług w zakresie działalności naukowej. 

 

 

Autorskie prawa majątkowe i majątkowe prawa twórcy przedmiotów własności przemysłowej. 

§ 2 

1. Uczelni przysługuje majątkowe prawo do wyników prac intelektualnych pracowników, 

studentów i absolwentów na zasadach wskazanych później. 

2. Prawo majątkowe do wyników prac intelektualnych przysługuje Uczelni wobec pracownika 

podczas trwania stosunku pracy i w związku z jego zakresem, o ile w umowie o pracę strony 

nie postanowił inaczej. 

3. Prawo majątkowe do wyniku prac intelektualnych przysługuje Uczelni wobec absolwenta 

podczas i w związku z trwaniem umowy o naukę, o ile w umowie o naukę strony umowy nie 

postanowiły inaczej. 

4. Prawo majątkowe do wyników prac intelektualnych przysługuje Uczelni wobec absolwenta 

podczas i w związku przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej, o ile strony umowy o 

naukę nie postanowiły inaczej. 

5. Prawo majątkowe do wyników pracy intelektualnej przysługuje Uczelni wobec osoby 

świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podczas trwania stosunku 
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cywilnoprawnego i w związku z jego zakresem, o ile w umowie cywilnoprawnej strony 

umowy tak postanowiły albo gdy wynika to z niniejszego Regulaminu. 

6. Prawo majątkowe do wyników prac intelektualnych przysługuje Uczelni wobec pracownika 

podczas trwania stosunku pracy, jednak poza jego zakresem, o ile w umowie o pracę strony 

umowy tak postanowiły albo wynika to z niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

1. Umowy o prawa majątkowe do wyników prac intelektualnych osób wskazanych w § 2 

Regulaminu oraz umowy o pracę lub naukę z którą może Uczelni przysługiwać ww. prawo 

majątkowe , zawiera w imieniu Uczelni Rektor. 

2. W przypadku gdy Uczelnia nie będzie korzystać z praw majątkowych osób wskazanych w § 2 

Regulaminu ,osobie takiej przysługuje prawo zwrócenia się do Rektora, z pisanym wnioskiem 

o przekazanie mu tych praw. Wniosek może zostać przyjęty, o ile przekazanie praw 

majątkowych do wyniku pracy intelektualnej nie sprzeciwia się interesowi Uczelni, a 

przekazanie ww. praw nastąpi w oparciu o umowę cywilnoprawną. 

3. Realizacja umowy o prawa majątkowe do wyników prac intelektualnych osób wskazanych w 

§ 2 Regulaminu, może nastąpić, gdy wyniki pracy intelektualnej został przyjęty przez Rektora 

na drodze jednostronnego oświadczania. 

4. W przypadku rezultatu pracy intelektualnej wynikającego ze stosunku pracy, Uczelni 

przysługuje prawo korzystania z utworu, przedmiotu praw pokrewnych, lub przedmiotu 

własności przemysłowej w zakresie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi będącemu 

odpowiednio autorem lub twórcą. 

 

Procedura zatwierdzania wyników pracy intelektualnej. 

§4 

1. W Uczelni działa Uczelniana Komisja ds. Badań Naukowych. 

2. Osoby wskazane w § 2Regulaminu będące twórcami prac intelektualnych zobowiązane są bez 

względnej zwłoki zgłaszać wyniki pracy intelektualnej Komisji, o której mowa w §2 ust.1 

Regulaminu. 

3. Komisja zobowiązana jest niezwłocznie przyjąć zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 2 

według zasad wskazanych w regulaminie procedowania obowiązującym ww. Komisję, 

ustalonym prze Rektora. 

4. Zgłoszone i zaakceptowane wyniki pracy intelektualnej osób wskazanych w §2 Regulaminu, 

w szczególności utwory wynikające z pracy naukowo-dydaktycznej przekazuje się według 

zasad obowiązujących w Uczelni, przy czym Uczelni przysługuje pierwszeństwo do publikacji 

utworu stworzonego przez pracownika Uczelni, o ile w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia 

utworu zawarto z nim umowę o publikację albo w ciągu 2 lat od daty jego przyjęcia został on 

opublikowany. 

5. Twórca prac intelektualnych nie może bez pisemnej zgody Uczelni w jakikolwiek sposób 

ujawnić rezultat swoich prac. 
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Ustanie stosunku pracy, wykonanie umowy cywilnoprawnej 

§5 

1. W przypadku ustania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownik lub absolwent 

lub inna osoba będąca twórcą pracy intelektualnej nie może bez zgody Uczelni 

wykorzystywać wyników pracy intelektualnej do których prawa przysługują Uczelni. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji umów, o których 

mowa powyżej strony preferować będą polubowne ich rozstrzygniecie , a gdy polubowne 

rozstrzygniecie nie będzie możliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd 

właściwy dla Uczelni. 

Komercjalizacja 

§6 

1. Uczelnia może czerpać korzyści z rezultatów pracy intelektualnej podmiotów wskazanych w 

§2 Regulaminu do których nabyła prawa majątkowe poprzez rozporządzenie ww. prawami za 

wynagrodzeniem, w szczególności poprzez sprzedaż udzielenia licencji lub w inny sposób 

udostepnienie wyników pracy intelektualnej osobom trzecim . 

2. Umowy zawarte celem wprowadzenia rezultatów pracy intelektualnej do obrotu, o których 

mowa w ust 1 powyższej, wymagają pisemnej akceptacji Rektora. 

3. Podział korzyści o których mowa w ust.1 według zasad ustalonych przez Rektora Uczelni. 

Postanowienia końcowe 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednio 

zastosowanie przepisy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.1994, nr 24, poz.83 ze zm.),ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (DZ.U.2001,nr49,poz.508 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r .o 

zwalczaniu nieuczciwości konkurencji  (DZ. U.1993,nr 47, poz.211)w zw.z art. 152 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce  (DZ.U.Nr 2018 poz.1668 ). 

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

 


