
Uchwala nr 836
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia24 czervyca 2009 r.

w sprawie Regulominu korzystunia z wynikdw procy intelektualnej
w Uniwercytecie w Bialymstoku

tir
Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p6in. zm.) Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala Regulamin korzystania z wynik6w pracy
intelektualnej w Uniwersy.tecie w Bialymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do
niniejszej Uchwaty.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

Przewodn
Senatu Unintercytetu

ProJ,, dr hab. J, torowicT

$2
podpisania.
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REGULAMIN
KOMYSTANIA Z WYNIKoW PMCY INTELEKTUALNEJ W UNIWERSYTECIE W BIALYMSTOKU

$ 1. Zakres podmiotowy Regulaminu
Regulamin ma zastosowanie do pracownlk6w Uniwersytetu w Bialymstoku (dalej: Uniwersytet)
zatrudnionych na podstawie umowy o pracq lub mianowania, kt6rych zakres obowiqzkdw w calo6ci lub
czqSci polega na Swiadczeniu pracy o charakteze intelektualnym, Do pozostilych pracownik6w
postanowienia Regulaminu majE zastosowanie, je2eli wynika to wyra2nie z zawarlej umowy o pracg lub
je2eli wyra2q na to zgodg. Postanowienia Regulaminu dotyczq tak2e student6w, sluchiczy studi6w
podyplomowych, doktorant6w iinnych os6b, je2eli stanowi tak umowa zawarta miedzy Uniwersvtetem
a studentem, sluchaczem studiow podyplomowych, doktorantem lub rnna osoba.

$ 2. Zakres pzedmiotowy Regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu stosuje siQ do wynik6w pracy lntelektualnej stanowiqcych:

1) utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych,
2) projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy prawo wlasnoSci pzemyslowel,

uzyskanych w trakcie wykonywania zadarl okreslonych stosunkiem pracy, lub uzyskanych dziqki

^ pgmocy Uniwersytetu, je2eli pomoc ta stanowila istotny warunek dla powstania wyniku.
2. wynik pracy intelektualnej spelniaj4cy pzeslanki wskazane w ust 1 stanowi pracowniczy wynik

pracy intelektualnej.

$ 3. Prawa do utwor6w naukowych
1. Ka2dy pracownik Uniwersytetu ma obowiqzek bezzwlocznie powiadomid kierownika zatrudniajEcej

go jednoslki o stwozeniu utworu naukowego. w odniesieniu do utwor6w wskazanvch w uli j
- decyli o ,,pzyjgciu" utworu naukowego podejmuje kierownik jednostki zatrudniaiqcej pracownika.
2. Autorskie prawa majEtkowe do baz danych, program6w komputerowych,' dziennik6w prac

badawczych oraz materialow. eJearningowych bqdqcych utworami naukowymi i stanowiqcych
pracowniczy wynik pracy intelektualnej, pzysluguiq z chwilq ich pzyiqcia Uniwersytetowi laro

- pracodawcy, Uniwersytet nie ma obowiqzku rozpowszechniania tych utr,vorbw.
3. Pracownik publikuiqcy utw6r naukowy, stanowiEcy pracowniczy wynik pracy intelektualnej,

zobowiqzany jest oznaczyd utw6r pelnq nazwq Uniwersytetu w Bialymsto'ku.

emyslowy stanowiE pracowniczy wynik pracy
wa ochronnego lub prawa z rejestracji pzysluguje

2. uniwersytel jest uprawniony do kozystania we wlasnym zakresie z prolekt6w wynalazczych
dokonanych ptzy pomocy Uniwersytetu, jeSli umowa z tw6rcq nie stanowi inaciej.

$ 5. 
_Zasady 

obowiqzujqce pzy zglaszaniu pzedmiot6w wlasnoSci pzemyslowej
1, Tw6rca pracowniczego wyniku pracy intelektualnej, okreslonego w g4 ust. 1 Regulaminu, jest

zobowiqzany do zgloszenia go Rektorowi Uniwersytetu w formie pisemnej, w 
-porozumieniu

z kierownikiem jednostki zatrudniajlcej pracownika, kt6ry opiniuje celowosi ubiegania sig
o ochrong prawnq tego projektu, Decyzjg o ubieganiu sig o ochrong prawnq zgloszoneg6 projektu
podejmuje Rektor.
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Do czasu podiqcia pzez Rektora decyzji co do sposobu wykozystania pracowniczego wyniku
pracy intelektualnej tw6rca obowiqzany jest zachowai go w tajemnicy, a w razie podiqcia pzez
Rektora decyzji o ubieganiu sig o ochrong prawnq rozwiqzania tworca zobowiqzany jest do
zachowania rozwiqzania w tajemnicy do dnia otzymania z Uzqdu patentowego Rp potwlerdzenia
zgl0szenra.

ObowiEzek zachowania tajemnicy spoczywa na tw6rcy tak2e po ustaniu slosunku pracy lub
wygasniqciu innej umowy zawarlej z uniwersytetem, do momentu otzymania potwierdzenia
wskazanego w ust. 2,

Pzy publikacji wynikow pracy intelektualnej nadaiqcych sig do komercjallzacji tworca jest
zobowiqzany do podjgcia wszelkich starari, by taka publikacja nie zniweczyla mo2liwoSci uzyskinia
kozySci materialnych z gospodarczego wykozystanra wyniku.
W razie podjgcia pzez Rektora decyzji o nieubieganiu sig o ochrong prawnq projektu
wynalazczego, Uniwersytet, na 2qdanie tworcy, pzeniesie nieodplatnie na jego zecz prawo do
uzyskania patentu, prawa ochronnego, lub prawa wyl4cznego.
w razie podjgcia pzez Rektora decyzji o nie pzedluZeniu ju2 tnruaiqcej ochrony Uniwersytet, na
2qdanie tw6rcy, pzeniesie odplatnie na jego zecz prawo do istniejqcego patentu. odplatnosc ta
bqdzie rowna polowie kosztdw, kt6re Uniwersytet poniosl bezpo6rednio w celu uzyskania ochronv
oatentowei.

$ 6. Zasady kozystania pzez Uniwersytet i tw6rc6w z pracowniczych wynik6w pracy
intelektualnej
1. Uniwersytet mo2e komercjalizowa6 pracowniczy wynik pracy intelektualnej popzez:

1) udostgpnianie wlasnoSci intelektualnej osobom tzecim za wynagrodzeniem, w szczegolnoSci
pnez udzielenie im licencji do kozystania z wynikow pracy intelektualnej;2) pzeniesienie praw na osobg tzeciqw zamian za zaplatg wynagrodzenia;

3) utwozenie spdlki ,,spin-off' z udzialem Uniwersytetu, ktdra zajmowai siq bgdzie
gospodarczym wykozystaniem wyniku pracy rntelektualnej.

2. fworca zobowiqzany jest do wsp6ldzialania z Uniwersytetem w zakresie niezbgdnym do efektywnej
komerbjalizacji pracowniczego wyniku pracy intelektualnej.

3. w pzypadku udanej komercjalizacji wyniku pracy intelektualnej jego tworcy pzysluguje
wynagrodzenie, Udan4 komercjalizacjg stanowi taka sytuacja, w ktorej wysokosi pzychodu
z komerqalizacji wyniku pzekroczy calkowite koszty komercjalizacji poniesione pzez Uniwersytet.
w braku odmiennej umowy doch6d z komercjalizacji (pzychod pomnrejszony o koszty) dzieiony
iacl nrclanr rir.^'
- 50% dochodu stanowi wynagrodzenie tworcy,
- 507o dochodu przypada Uniwersytetowi, (z czego polowa przypada jednostce, w ktorej
zatrudniony jest tw6rca),

4. Je2eli tworc6w wyniku pracy intelektualnej, ktory zostal skomercjalizowany jest kilku, to dochod rm
gzypadajqcy dzieli sig pomigdzy nich proporcjonalnle,

5. Tworcy zatrudnionemu w spolce ,spin-off, lub bqdqcemu jej udzialowcem nie pzysluguje prawo oo
jakichkolwiek kozySci uzyskanych z komercjalizacji pracowniczych wynikow pracy intelektualnej,
poza prawem do czg6ci zysku spolki i wynagrodzeniem, jakie w niej otzymuje.

6. Pracownicze wyniki pracy intelektualnej mogq byi pzez ich tw6rca wykozystywane bez ograniczen
wytqcznie do jego dzialalnoSci naukowej i dydaktycznej,

$ 7. Inne postanowienia dotyczqce pracowniczych wynik6w pracy intelektualnej
1. ie2eli pracownicze wyniki pracy intelektualnej powstajq w trakcie realizacji pracy wykonywanej

przez zespol, w ktorym poza pracownikami biorq udzial inne osoby, osoby te powinny zostac
zapoznane z tresciE niniejszego regulaminu i zobowi4zane do jego pzestzegania na zasadach
obowiqzujqcych pracownik6w,
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2, Uniwersytet, zawierajqc umowy dotyczqce krajowych lub zagranicznych sta2y lub stypendidw dla
pracownik6w, powinien okreSlii podmiot uprawniony do wynik6w pracy intelei<tualnej osiqgnigtych
w czasie sta2u lub stypendium oraz warunki wykozystania praw do tych wynik6w,

$ 8, Postanowienia kohcowe
1, Postan zqce tworc6w wynik6w prac intelektualnych majq tak2eodpowi 6ltw6rc6w, Wspoltw6rcy wyniku obowiqzani sq do uzgadnianiaswego dotyczqcych i wyznaczania pelnomocnika do reprezentowania

ich inte

2. Naruszenie postanowieri niniejszego regulaminu jest w szczeg6lnoSci naruszeniem obowiqzkow
pracowniczych regulowanych kodeksem pracy (art. 100 g 2) pociqgaiqcym za sob4 konsekwbncje
okre6lone w pzepisach ustawy o szkolnictwie wyzszym i w kodeksie pricy

PrTewodniczqcy
Senatu Uniwersvtet iqlymstoku

Prof,, dr hab.


