
REGULAMIN ZARZĄDZANIA  PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  ORAZ ICH 
OCHRONY I ZASAD KOMERCJALIZACJI w ASP im. J. MATEJKI W KRAKOWIE 

 
 
  
 
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Akademii, jej pracowników oraz studentów i doktorantów, 
w zakresie ochrony i korzystania z dóbr własności intelektualnej w tym praw autorskich i praw pokrewnych oraz 
praw własności przemysłowej;   zasady wynagradzania twórców; zasady i procedury komercjalizacji dóbr 
własności intelektualnej, wyników badań naukowych  oraz osiągnięć artystycznych; zasady korzystania z majątku 
Akademii wykorzystywanego do tworzenia i komercjalizacji dóbr własności intelektualnej. 
 

§1 
DEFINICJE  
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 

1) Akademii -  rozumie się przez to Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w tym 
również wszystkie jednostki utworzone przez Akademię, takie jak: jednostki międzyuczelniane, centra 
naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, spółki celowe i inne, utworzone 
na mocy stosownych regulacji 

 
2) dobrach własności intelektualnej -  rozumie się przez to w szczególności: 

a) utwory w rozumieniu art. 1,  3, 12 i 14 ustawy z dnia ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83; t. j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także programy komputerowe i bazy danych chronione 
prawem autorskim oraz wszelkiego rodzaju twórcze opracowania (przeróbki, adaptacje 
i tłumaczenia) utworów; 

b) bazy danych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1402); 

c) dzieła artystyczne oraz wszelkie przejawy twórczości, składające się na dorobek naukowy lub 
intelektualny, nawet jeżeli nie stanowią utworów w rozumieniu prawa autorskiego, w tym:  

 dzieła szeroko rozumianej  sztuki konceptualnej i pojęciowej lub ich  dokumentację;  

 inne materiały naukowe i dydaktyczne, w szczególności takie jak sylabusy, opinie, 
ekspertyzy, koncepcje, procedury, metody badawcze, plany działań artystycznych, 
wyniki eksperymentów lub badań, instrukcje dydaktyczne, prezentacje i przewodniki do 
ćwiczeń, modele, prezentacje multimedialne, nawet jeśli nie stanowią utworów  

d) fonogramy i wideogramy oraz artystyczne wykonania i inne dobra własności intelektualnej 
podlegające ochronie jako prawa pokrewne na gruncie ustawy o prawie autorskim i  prawach 
pokrewnych; 

e) inne efekty twórczości, w szczególności mogące podlegać lub podlegające ochronie jako dobra 
własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe); 

f) dobra intelektualne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.) lub inne tajemnice gospodarcze, w tym  know-how,  

3) pracowniczych dobrach własności intelektualnej - rozumie się przez to dobra własności 
intelektualnej, które zostały stworzone przez pracowników Akademii w związku z wykonywaniem 
obowiązków ze stosunku pracy i w czasie trwania stosunku pracy.  

4) dobrach własności intelektualnej stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków ze 

stosunku pracy  - rozumie się przez to wszelkie dobra własności intelektualnej określone w §1 ust. 1 
pkt 2, których tworzenie należy do  zadań pracownika, w szczególności zaś takie dobra, które:  

a) powstały w wyniku wykonywania pracowniczych zadań naukowych, badawczych, 
dydaktycznych, tj. zostały stworzone w związku z wykonywaniem pracy polegającej na 
badaniach naukowych, pracy artystyczno-badawczej, prowadzeniu wykładów, korekt, 
seminariów dyplomowych i magisterskich, działalności wystawienniczej i innych zajęć 
dydaktyczno-artystycznych,  niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego  

b) powstały w związku z pracą pracownika nad doktoratem, habilitacją lub inną związaną 
z uzyskaniem tytułu naukowego wykonywaną w ramach zawodowej działalności naukowej, 
dydaktycznej i artystycznej pozostającej w związku z pozostawaniem w stosunku pracy 



w Akademii 
c) powstały w wyniku udziału pracownika w pracach objętych planem naukowo-badawczym 

jednostki organizacyjnej, w której twórca świadczy pracę na rzecz Akademii, w szczególności 
w ramach badań własnych lub statutowych 

d) powstały jako rezultat realizacji przez pracownika zadania,  a polecenie wykonania zadania 
mieści się w granicach jego obowiązków pracowniczych 

e) powstały w trakcie stypendiów lub urlopów naukowych,  w ramach środków finansowych 
Akademii oraz funduszy pozyskanych z zewnątrz, z wyłączeniem urlopów bezpłatnych. 

5) dobrach własności intelektualnej zamówionych przez Akademię  rozumie się przez to dobra 
własności intelektualnej stworzone przez twórcę  w wyniku konkursu ogłoszonego przez Akademię, jak 
również w wyniku wykonywania umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy twórcą a Akademią. 

6) dobrach własności intelektualnej, które powstały  przy pomocy Akademii -  rozumie się przez to 
dobra własności intelektualnej, które powstały lub mają zostać stworzone przy pomocy finansowego 
wkładu Akademii w powstanie danego wytworu intelektualnego, w szczególności w wyniku 
finansowania lub sponsorowania przez Akademię lub przy wykorzystaniu jej zasobów, w tym również 
dzięki stworzeniu przez Akademię warunków organizacyjnych, technicznych, materiałowych, 
zapewnieniu, pomocy merytorycznej,  jeżeli pomoc była znaczna  a czynniki te przyczyniły się w  sposób 
istotny  do powstania dobra własności intelektualnej. 

7) twórcy - rozumie się przez to autora lub współautora utworu lub innego dobra własności  intelektualnej, 
a także każdą osobę, która w sposób twórczy przyczyniła się do powstania dobra własności 
intelektualnej, jak również inny niż Akademia podmiot uprawniony z tytułu praw własności 
intelektualnej. 

8) właściwej jednostce organizacyjnej rozumie się przez to podstawową, międzywydziałową, 
ogólnouczelnianą oraz administracyjną jednostkę organizacyjną w rozumieniu Statutu Akademii z dnia 
29 czerwca 2006 z późn. zm., w której doszło do stworzenia dobra własności intelektualnej,                             

9) dziele lub dziełach artystycznych  - rozumie się przez to utwory artystyczne oraz wszelkie efekty 
i przejawy twórczości artystycznej, nawet jeśli nie spełniają przesłanek utworu w rozumieniu prawa 
autorskiego 

10) fonogramach, wideogramach i innych przedmiotach praw pokrewnych rozumie się przez to 
fonogramy, wideogramy i przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu Rozdziału 11 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 

11) utworach pracowniczych –  rozumie się przez to pracownicze dobra własności intelektualnej 
spełniające cechy utworów 

12) pracowniczych utworach naukowych -  rozumie się przez to utwory pracownicze stanowiące rezultat 
naukowego procesu poznawczego, które są zorientowane  na przedstawienie obiektywnie istniejącej 
rzeczywistości, w szczególności takie jak książki, artykuły naukowe, ekspertyzy naukowe, opinie 
naukowe, opisy technologii lub procedur, opisy metod, dokumentacja konserwatorska, a także takie 
utwory o cechach poznawczych, które mają postać fotografii, rysunku technicznego, projektu 
plastycznego (np. modele czy rekonstrukcje), postać projektu architektonicznego (o szczególnych, 
stanowiących wynik badań naukowych, własnościach wytrzymałościowych). 

 
 

§2 
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY  
1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do  pracowniczych dóbr własności intelektualnej. 
2. Niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do innych dóbr własności intelektualnej, o ile tak 

wynika z umowy pomiędzy twórcą a Akademią lub pisemnej zgody twórcy. 
3. Niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do dóbr własności intelektualnej, do których prawa 

przysługują  Akademii na podstawie innych tytułów. 
 

 
§ 3 

 
ZAKRES PODMIOTOWY 
1. Postanowienia regulaminu stosuje się do pracowników Akademii.  
2. Niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do osób nie pozostających z Akademią w stosunku 

pracy, w tym również nie będących pracownikami Akademii doktorantów, studentów, stażystów, 



stypendystów, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między taką osobą a Akademią lub osoba taka wyrazi na to 
pisemną zgodę .  

§ 4 
 
PRAWA I OBOWIĄZKI TWÓRCÓW 

1. Prawa osobiste do dóbr własności intelektualnej przysługują twórcy. W przypadku, gdy prawa do dóbr 
własności intelektualnej przysługują Akademii lub na innej podstawie wchodzą w zakres przedmiotowy 
niniejszego regulaminu, twórca nie może wykonywać  praw osobistych w sposób, który naruszałby 
interesy Akademii. 

2. Z chwilą stworzenia dobra własności intelektualnej, do którego prawa majątkowe przysługują Akademii 
lub na innej podstawie wchodzą w zakres przedmiotowy niniejszego regulaminu twórca zobowiązany 
jest do: 
a) możliwie najszerszego współdziałania z Akademią w zakresie jego wykorzystania  
b) twórca zobowiązany jest w szczególności do nieujawniania osobom trzecim informacji mogących 

mieć wpływ na zmianę wartości (tj. obniżenie wartości) lub na możliwość objęcia ochroną dobra 
własności intelektualnej (poprzez ograniczenie lub wyłączenie takiej możliwości), zwłaszcza 
w sytuacji gdy dobro własności intelektualnej może być wykorzystane gospodarczo albo zgłoszone 
do ochrony prawnej w drodze właściwej procedury. Akademia może zwolnić twórcę z zachowania 
tajemnicy. Z obowiązku zachowania tajemnicy zwalnia Rektor lub osoba przez niego upoważniona.  

3. Obowiązek zachowania tajemnicy określony w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu trwa także po ustaniu 
stosunku pracy i dotyczy wszelkich dóbr własności intelektualnej, o jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2  
niniejszego Regulaminu 

4. Twórca dóbr intelektualnych wchodzących w zakres przedmiotowy niniejszego regulaminu zobowiązany 
jest do zgłoszenia ich Akademii zgodnie z zasadami określonymi w § 13 niniejszego Regulaminu. 

5. Twórca może wykorzystywać stworzone przez siebie dobro własności intelektualnej, do którego prawa 
przysługują Akademii, wyłącznie do własnej działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej, 
z uwzględnieniem § 4 ust. 1 - 4  niniejszego Regulaminu,  chyba że umowa pomiędzy twórcą a Akademią 
stanowi inaczej. 

 
§ 5 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI TWÓRCÓW ORAZ AKADEMII W ODNESIENIU DO 

PRACOWNICZYCH DÓBR WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. W granicach wynikających z celu umowy o pracę,  mając na uwadze obowiązki wynikające z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 
lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm., Ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83; t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), oraz 
aktów prawa wewnętrznego, w szczególności ze Statutu Akademii i uchwał Senatu Akademii, Akademia 
nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów pracowniczych z chwilą przyjęcia 
utworu z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Akademia może oświadczyć o przyjęciu utworu 
bezpośrednio po oddaniu go przez twórcę do jej dyspozycji lub w terminie późniejszym. Oświadczenie 
może być złożone w formie dorozumianej.  Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od pozostawienia utworu do 
dyspozycji pracodawcy twórca nie otrzyma pisemnej odmowy jego przyjęcia, uważa się, że utwór został 
przyjęty 

2. Prawa majątkowe do pracowniczego utworu naukowego przysługują twórcy na zasadach określonych 
w art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. W razie skorzystania przez Akademię z prawa do pierwszej publikacji pracowniczego utworu 
naukowego, Akademia  podpisuje z twórcą umowę, w której określone zostaną warunki publikacji 
i rozpowszechnienia tego utworu oraz zasady odpłatności dla twórcy.  

4. Jeżeli Akademia zamierza wydać pracowniczy utwór naukowy własnym kosztem, ale bez zapłaty 
wynagrodzenia dla twórcy, kieruje do twórcy oświadczenie, zawierające:  

a) zrzeczenie się przez Akademię prawa do pierwszej publikacji i wskazanie twórcy możliwości  
wydania utworu w dowolnym wydawnictwie   

                       b) ofertę wydania utworu przez Akademię na zasadzie nieodpłatności  
5. Publikacja na warunkach wskazanych w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu, może nastąpić po zawarciu 

stosownej umowy pomiędzy Akademią i twórcą.  
6. Akademia ma prawo - bez odrębnego wynagrodzenia dla twórcy – do korzystania z materiału 



naukowego zawartego w pracowniczym utworze naukowym  oraz do udostępniania tego utworu lub 
zawartego w nim materiału naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego z twórcą 
przeznaczenia utworu lub jeżeli tak stanowi odrębna umowa zawarta pomiędzy Akademia a twórcą. 

7. Do pracowniczych dzieł artystycznych postanowienia dotyczące pracowniczych utworów naukowych 
stosuje się odpowiednio. 

8. Prawa majątkowe do pracowniczego utworu będącego programem komputerowym przysługują 
Akademii, na zasadach art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

9. Prawa majątkowe do dóbr własności przemysłowej (w tym prawo do uzyskania patentu na wynalazek, 
prawa ochronnego na wzór użytkowy,  lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 
itp.), prawa majątkowe do baz danych, przysługują Akademii. Do pozostałych pracowniczych dóbr 
własności intelektualnej, o jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 c, d, f niniejszego Regulaminu, stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące utworów pracowniczych, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych 
wynikających z niniejszego regulaminu. 

10. Akademia nie ma obowiązku rozpowszechniania dóbr intelektualnych, chyba że w wyniku umowy lub 
oświadczeń Akademia zobowiązała się do rozpowszechniania dóbr intelektualnych. W takiej sytuacji 
twórca może wyznaczyć Akademii odpowiedni termin na rozpowszechnianie dobra intelektualnego, a po 
bezskutecznym upływie terminu wydawać lub prezentować je poza Akademią. 

 
§ 6 

INNE NIŻ PRACOWNICZE DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. Umowy zawierane przez Akademię z osobami nie będącymi pracownikami Akademii, jeżeli w związku 
z ich wykonaniem może dojść do stworzenia dobra własności intelektualnej,  powinny przewidywać co 
najmniej upoważnienie do korzystania przez Akademię z takiego dobra  w zakresie wynikającym z celu 
umowy (licencję niewyłączną).  Dotyczy to w szczególności : 

a. dóbr własności intelektualnej powstałych na zamówienie Akademii  
b. dóbr własności intelektualnej stworzonych przy pomocy Akademii  

 
2. Przepis ust. 1 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, jeżeli umowa zawierana jest pomiędzy 

Akademią a jej pracownikiem a jej realizacja nie dotyczy wykonywania obowiązków pracowniczych. 
 

§ 7 
 

DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STWORZONE PRZEZ STUDENTÓW 
I DOKTORANTÓW NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI AKADEMII 

 
1. Prawa majątkowe do dóbr własności intelektualnej powstałych w trakcie studiów, praktyk lub  staży 

w tym do prac magisterskich, licencjackich i doktorskich nie stanowiących pracowniczych dóbr 
własności intelektualnej co do zasady należą do twórców, chyba że co innego wynika z umowy zawartej 
pomiędzy Akademią i twórcą. 

2. Kwestie nabycia praw własności intelektualnej do dóbr własności intelektualnej, powstałych 
w warunkach określonych w ust 1  powinny zostać uregulowane w umowie pomiędzy Akademią 
i twórcą, w szczególności jeżeli chodzi o dobra własności intelektualnej, które powstały przy pomocy 
Akademii . 

3. Umowa o jakiej mowa w ust. 2 powinna: 
a. określać zakres korzystania z danego dobra własności intelektualnej 
b. przewidywać co najmniej upoważnienie do korzystania przez Akademię z takiego dobra  

w zakresie wynikającym z celu umowy (licencję niewyłączną),  
c. uwzględniać słuszne interesy Akademii oraz gwarantować Akademii co najmniej  bezpłatne 

zezwolenie  na korzystanie z dóbr własności intelektualnej na potrzeby wynikające z realizacji 
obowiązków wynikających z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki. 

 
 
 
 
 
 



§ 8 
 

DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STWORZONE W WYNIKU KONKURSU 
 

1. Prawa majątkowe do dóbr własności intelektualnej powstałych w wyniku udziału w konkursie, którego 
organizatorem jest Akademia należą do twórców. Zasady korzystania z dobra intelektualnego 
stworzonego w ramach konkursu winien określać regulamin konkursu, który jednocześnie powinien 
przewidywać zawarcie z twórcą stosownej umowy. 
 

§ 9 
 

ZASADY KOMERCJALIZACJI DÓBR WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. Akademia może dokonywać komercjalizacji przysługujących jej dóbr własności intelektualnej 
w szczególności przez: 

a. udzielanie zezwolenia na korzystanie z dóbr własności intelektualnej ( w tym udzielanie licencji 
wyłącznych i niewyłącznych) 

b. przeniesienie praw na rzecz osób trzecich 
 

2. Decyzje w sprawie komercjalizacji i jej formy  podejmuje rektor, z uwzględnieniem interesów Akademii 
i twórcy. 

3. W przypadku komercjalizacji dobra własności intelektualnej umowa dotycząca komercjalizacji powinna 
w miarę możliwości zapewniać Akademii prawo do nieodpłatnego korzystania z komercjalizowanego 
dobra własności intelektualnej dla celów promujących twórców, celów  badawczo - naukowych lub 
dydaktycznych. Rektor podejmie decyzję w sprawie ewentualnego obowiązku lub zgody na korzystanie 
z logo Akademii oraz wskazywania Akademii jako miejsca stworzenia dobra własności intelektualnej. 

4. Gdy z uwagi na ocenę niskich szans komercjalizacji dobra własności intelektualnej, brak koncepcji 
korzystnego gospodarczo wykorzystania takiego dobra,  a  także ze względu na brak środków 
finansowych, Akademia odstępuje od podejmowania czynności w celu  uzyskania ochrony lub 
komercjalizacji dobra, zobowiązana jest, na wniosek twórcy, z uwagi na jego słuszne interesy, do 
niezwłocznego, nieodpłatnego przeniesienia na jego rzecz, prawa do oznaczonego dobra własności 
intelektualnej w zakresie umożliwiającym twórcy korzystanie z niego.  Dotyczy to wszelkich dóbr 
własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą podlegać ochronie przez 
uzyskanie praw wyłącznych własności przemysłowej. 

 
§ 10 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY AKADEMII 

 
1. W celu wspierania twórczości i powstawania  dóbr własności intelektualnej oraz wspomagania procesu ich 

komercjalizacji Akademia może zezwolić na odpłatne albo nieodpłatne korzystanie z jej infrastruktury, 
w tym pomieszczeń oraz sprzętu.  

 
 

§ 11 
 

ZASADY WYNAGRADZANIA TWÓRCY DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej na zasadach określonych w ust 3 § 11 niniejszego Regulaminu lub 
w umowie pomiędzy Akademią a twórcą, twórcy przysługuje  prawo do wynagrodzenia, w przypadku 
gdy Akademia uzyskuje korzyści majątkowe z tytułu eksploatacji przysługujących jej  dóbr własności 
intelektualnej, niemniej w pierwszej kolejności Akademia odzyskuje koszty poniesione w związku 
z powstaniem dóbr, zapewnieniem im ochrony prawnej oraz  ich komercjalizacją. 

2. Udział twórcy w korzyściach z tytułu komercjalizacji dobra własności intelektualnej powinien być 
ustalany z uwzględnieniem w szczególności : 

a) dorobku naukowego i artystycznego twórcy oraz jego renomy artystycznej,  
b) wkładu Akademii w proces komercjalizacji dobra.  

3. W przypadku stosowania postanowień niniejszego Regulaminu zasadą powinno być, że udział 



w korzyściach z komercjalizacji wynosi: 
a) 50% Twórca 
b) 50% Akademia, w tym 25% powinno przypadać właściwej jednostce organizacyjnej  z której pochodzi 

twórca 
4. Korzyści Akademii określa się w ten sposób, że od przychodów z tytułu korzystania z dobra własności 

intelektualnej odejmuje się wysokość kosztów i strat poniesionych przez Akademię w związku 
z procesem powstawania dobra, poddania go ochronie i komercjalizacji,  w szczególności poniesionych 
przez Akademię kosztów związanych z uzyskaniem ochrony, w tym obsługi prawnej i technicznej oraz 
komercjalizacji dobra. 

5. Ustanie stosunku pracy co do zasady nie pozbawia twórcy prawa do wynagradzania wynikającego 
z uzyskiwania przez Akademię korzyści z eksploatacji dobra własności intelektualnej. 

6. W przypadku, gdy część korzyści określona w ust. 3 przypada na współtwórców dobra własności 
intelektualnej, udział każdego ze współtwórców określa się stosownie do wysokości wkładu twórczego. 
Współtwórcy zobowiązani są zawrzeć porozumienie, w którym określą przypadające im udziały. 
W braku porozumienia domniemywa się, że wielkości udziałów są równe .  

7. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów na drodze sądowej.  
8. Ostateczną decyzję w sprawie określenia wysokości udziału  twórcy, w korzyściach   z tytułu eksploatacji 

dobra własności intelektualnej, podejmuje rektor. Udział ten może za zgodą rektora  zostać ustalony 
odmiennie niż w sposób wynikający z zasad niniejszego Regulaminu. 

9. Twórcy nie przysługuje wynagradzanie za korzystanie przez Akademię z dóbr własności intelektualnej 
dla celów naukowych, badawczych  lub dydaktycznych oraz w przypadku udostępniania przez Akademię 
dobra własności intelektualnej nieodpłatne. 

 
 

§ 12 
 

PRZEDMIOTY MATERIALNE 
 

1. Przedmioty materialne, w których utrwalone są pracownicze dobra własności intelektualnej stają się 
własnością Akademii z chwilą przyjęcia utworu lub zgłoszenia innego dobra własności intelektualnej. 

2. Przedmioty materialne, w których utrwalone są dobra własności intelektualnej, do których prawa 
przysługują Akademii z innych tytułów, stają się własnością Akademii, jeżeli umowa tak stanowi.  

 
§ 13 

ZASADY ZGŁASZANIA DÓBR WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

1. Informacja o stworzeniu dobra własności intelektualnej, w stosunku do którego możliwe jest uzyskanie 
ochrony z praw wyłącznych własności przemysłowej lub ochrony jako tajemnicy przedsiębiorstwa, do 
którego prawa przysługują Akademii, na mocy § 5-8 niniejszego Regulaminu oraz na mocy innych 
tytułów prawnych, powinna być  niezwłocznie zgłoszona przez twórcę, kierownikowi właściwej  
jednostki organizacyjnej. 

2. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych określą  procedury zgłaszania oraz  
informowania o powstaniu dóbr intelektualnych określonych w ust. 1. 

3. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej podejmuje wstępną decyzję w sprawie zasadności podjęcia 
działań zapewniających ochronę, w tym przeprowadza wstępną  analizę zdolności ochronnej dobra. Do 
kompetencji kierownika właściwej jednostki organizacyjnej należy również podejmowanie wstępnych  
decyzji w sprawie działań zmierzających do komercjalizacji dobra własności intelektualnej. 

4. W przypadku gdy kierownik właściwej jednostki organizacyjnej uzna, że odnośnie zgłoszonego przez 
twórcę dobra własności intelektualnej, mając na uwadze interesy twórcy i Akademii, należy podjąć 
czynności zmierzające do uzyskania ochrony (w szczególności jeżeli chodzi o dobra mogące podlegać 
ochronie jako prawa wyłączne własności przemysłowej, w tym takie jak: wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe i znaki towarowe) lub komercjalizacji zwraca się ze stosownym wnioskiem do rektora.  

5. W przypadku dóbr własności intelektualnej, które mogą przedstawiać wartość gospodarczą, rektor 
w ciągu trzech miesięcy  od złożenia wniosku przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej,  
podejmuje decyzję w sprawie podjęcia czynności zmierzających do uzyskania lub wzmocnienia ochrony, 
w szczególności  jako praw wyłącznych własności przemysłowej lub know haw oraz ich ewentualnej 
komercjalizacji lub nie podejmowania takich działań. 

6. Zasady postępowania w takich przypadkach określa rektor.  



7. W razie  potrzeby wskazany powyżej termin może zostać przedłużony decyzją rektora. 
8. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z ubiegania się o ochronę oraz z rezygnacji z  komercjalizacji  

zapisy § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią element stosunku pracy.  
2. Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie również do innych stosunków umownych dotyczących 

przeniesienia lub korzystania z dóbr własności integralnej, jeżeli umowa tak stanowi.  
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje rektor.  
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa w szczególności przepisy ustaw: 
1) Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) 
2) Ustawa z dnia ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(Dz.U. Nr 24, poz. 83; t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. 
3) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211) 
t. j. z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1503)  
4) Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) 
5) z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), t. j. z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 
1117) 
6) Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141), t. j. z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998 Nr 
21, poz. 94) 
7)  Kodeks cywilnyz dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) 
 
  
  
    
  
 
 

 

 


