
Regulamin 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej 

oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

 

 

§ 1 

 

Niniejszym na podstawie art. 86 c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami wprowadza się Regulamin 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, zwany dalej Regulaminem, 

określający w szczególności:  

1. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie 

ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 

przemysłowej;  

2. zasady wynagradzania twórców;  

3. zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych;  

4. zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań  naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług 

naukowo-badawczych. 

 

§ 2 

 

W zakresie objętym niniejszym Regulaminem zawarte w nim terminy oznaczają: 

1. Uczelnia - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, 

2. Pracownik - osoba pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy, 

3. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia, związany bezpośrednio lub pośrednio z działalnością dydaktyczną 

Uczelni, jej Pracowników, a także osób trzecich - w zakresie objętym odrębnymi 

umowami zawartymi z Uczelnią. 

4. Twórca - osoba której przysługują prawa autorskie do utworu,  

5. Student - osoba korzystająca  ze świadczeń dydaktycznych oferowanych poprzez 

Uczelnię w oparciu o jej Statut, regulamin Studiów oraz odrębną umowę 

zawieraną indywidualnie ze studentem, 

6. Autorskie prawo osobiste - nieograniczone w czasie i niepodlegające zrzeczeniu 

się bądź zbyciu przysługujące twórcy bądź współtwórcom zespół uprawnień 

polegających w szczególności na prawie do:  

• autorstwa utworu;  

• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo;  



• nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;  

• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;  

• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.  

7. Autorskie prawo majątkowo - prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim 

na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.  

8. Wynalazek - wytwór - bez względu na dziedzinę techniki - nowy, posiadający 

poziom wynalazczy i nadający się do przemysłowego stosowania, nie będący 

odkryciem, teorią naukową i metodą matematyczną, wytworem o charakterze 

jedynie estetycznym, planem, zasadą i metodą dotyczącą działalności umysłowej 

lub gospodarczej oraz grą, wytworem, którego niemożliwość wykorzystania może 

być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, 

programem do maszyn cyfrowych, przedstawieniem informacji. Wynalazek uważa 

się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za 

posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w 

sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do 

przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany 

wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek 

działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.  

9. Wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 

dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór 

użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie 

celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z 

wyrobów.  

10. Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu 

lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, 

kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego 

ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób 

przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, 

symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów 

komputerowych.  

11. Znak towarowy - każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, 

jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w 

rozumieniu może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja 

kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także 

melodia lub inny sygnał dźwiękowy.  

 

§ 3 

 

Uczelnia, pracownicy Uczelni oraz studenci zobowiązani są do przestrzegania i ochrony 

autorskich prawa osobistych oraz majątkowych, jak również praw własności przemysłowej, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa, 

a w szczególności: 



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

Nr 24, poz. 83), tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 904), 

tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631), z późniejszymi 

zmianami; 

2. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 

49, poz. 508), tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117) 

z późniejszymi zmianami. 

 

§ 4 

  

1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. 

Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej 

obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca 

dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. 

2. Jeżeli wkład intelektualny opiekuna pracy dyplomowej w jej powstanie jest na tyle 

istotny,  że uzasadnia jego współautorstwo do zawartych tam rozwiązań i 

wyników mogących stanowić dobro intelektualne prawnie chronione (np. projekt 

wynalazczy,  baza danych,   itd.), opiekun obowiązany jest zawrzeć z twórcą pracy 

umowę określającą ich udziały w prawach do tego dobra, w tym także publikacji 

powstałych na podstawie pracy dyplomowej. 

3. W czasie przysługiwania pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 student nie 

może dokonywać publikacji bez uprzedniej zgody Uczelni wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

4. Uczelnia może odmówić zgody na publikację, w szczególności gdy publikacja 

mogłoby narazić Uczelnię na odpowiedzialność lub straty spowodowane 

nieautoryzowanym wykorzystaniem praw własności intelektualnej lub tajemnic 

prawnie chronionych na rzecz osób trzecich. 

5. Student,  będący twórcą dobra intelektualnego zawartego w pracy dyplomowej,  

nie może sprzeciwić się udostępnieniu tej pracy osobom trzecim dla celów 

naukowych i dydaktycznych. 

  

 

§ 5 

1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw na pracodawcę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej z Uczelnią w przypadku stworzenia utworu w 

ramach stosunku pracy. Na równi ze stosunkiem pracy traktuje się utwory 

powstałe w ramach stypendium, urlopu naukowego, grantu uczelnianego, projektu 

unijnego. 

2. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, Uczelni przysługuje 

pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten 

utwór w ramach stosunku pracy. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w 

ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o 



wydanie utworu albo, jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie 

został opublikowany.  

3. Uczelnia może korzystać bez odrębnego wynagrodzenia i bez ograniczeń z 

materiału naukowego zawartego w utworach powstałych na zasadach określonych 

w regulaminie, tj. udostępniać go pracownikom i studentom dla celów naukowych, 

badawczych i poznawczych, zaś osobom trzecim tylko wówczas, gdy wynika to z 

przeznaczenia utworu lub zostało odrębnie uzgodnione z twórcą. 

 

§ 6 

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczenia 

geograficznego, znaku towarowego, topografii układu scalonego, przysługuje 

Uczelni jeżeli twórca wykonał je w ramach stosunku pracy, bądź na podstawie 

innej umowy z Uczelnią, chyba że strony ustaliły inaczej.  

2. Uzyskane przez Uczelnię w warunkach określonych w ust. 1 prawo do uzyskania 

patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z 

rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne. Wynagrodzenia z tytułu zbycia 

wyżej wymienionych praw przysługuje Uczelni.  

 

§ 7 

Godło, sztandar, wzór sztandaru, wór insygniów rektorskich podlegają ochronie prawnej. 

Każdorazowe ich użycie wymaga pisemnej zgody Rektora Uczelni.  

 

§ 8 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: 

• ustawa Kodeks Cywilny, 

• ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

• ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 

• ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• ustawa Prawo własności przemysłowej 

 

§ 9 

W przypadku załamania prawa autorskiego przez pracownika lub studenta obowiązują 

odrębne przepisy. 

 

 


