
                             Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Bydgoszczy   

ROZDZIAŁ I  

§ 1. Pojęcia  

Używane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają :  
1. „Dobra intelektualne” – podlegające ochronie prawa  

–sylabusy –programy indywidualne nauczania dla danego przedmiotu kształcenia , 
-materiały dydaktyczne dla danego przedmiotu kształcenia w trybie e-learningowym  
-prace naukowe , publikacje i artykuły naukowe do czasopism , -jako utwory prawa autorskiego, przedmioty 
praw pokrewnych oraz bazy danych.  

2. „Zasady” – niniejszy regulamin dotyczący praw do Dóbr intelektualnych, obowiązków Pracownika związanych 
z tworzeniem i ochroną Dóbr intelektualnych.  

3. „Uczelnia” –  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedziba w Bydgoszczy  
4. „Pracownik” – osoba pozostającą w stosunku pracy z  Uczelnią.  
5. „Twórca” – osoba, która stworzyła Dobro intelektualne.  

 
  

§ 2. Dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku pracy  
  

1. Zasady określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do Dóbr intelektualnych stworzonych 
przez Pracownika Uczelni  w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a ich 
przestrzeganie należy do obowiązków pracowniczych.  
2. Dobra intelektualne będą uznawane za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy, jeżeli:  

a. zostają stworzone przez osobę pozostającą z  Uczelnią w stosunku pracy w czasie trwania tego stosunku,  
b. zakres obowiązków Pracownika obejmuje działania, w wyniku których może dojść do stworzenia  
Dóbr intelektualnych,  
c. dobro intelektualne zostaje stworzone w związku z wykonywaniem tych obowiązków.  
3. Uznaniu Dobra intelektualnego za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych nie 
stoi na przeszkodzie stworzenie tego dobra w czasie trwania stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub 
urlopu naukowego.  
4. Umowy o pracę zawarte z pracownikami Uczelni winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym 
pracownik oświadcza, iż zna i akceptuje treść niniejszych Zasad. W takim przypadku stają się one integralną 
częścią umowy o pracę i określają sposób i zasady nabycia przez Uczelnię praw do Dóbr intelektualnych oraz 
obowiązki pracownicze z tym związane.  
5. W przypadku zaistnienia sporu co do tego czy Dobro intelektualne zostało stworzone w wyniku 
wykonywania obowiązków pracowniczych, spór rozstrzyga Komisja. Postanowienie to nie stoi na przeszkodzie 
dochodzeniu praw w postępowaniu przed sądem powszechnym.  



6. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie się także modyfikację Dobra już istniejącego, jeśli 
modyfikacja ta jest na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego Dobra intelektualnego podlegającego 
ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa.   
7. Zawarcie umowy dotyczącej Dóbr intelektualnych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków 
pracowniczych, która przewiduje odstępstwa od stosowania niniejszych Zasad, wymaga akceptacji Rektora, jeśli 
nie jest przez te osoby zawierana.  
 

  
§ 3. Dobra intelektualne powstałe poza stosunkiem pracy  

  
1. W odniesieniu do osób nie będących Pracownikami Uczelni Zasady będą miały zastosowanie w 
przypadku, gdy będzie to wynikało z umów zawartych z tymi osobami.  
2. W odniesieniu do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika poza zakresem obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy niniejsze Zasady będą miały zastosowanie tylko, jeśli wyraźnie tak stanowią lub 
jeśli strony tak postanowią w umowie.  
  

§ 4. Umowy dotyczące dóbr intelektualnych  
  

1. Zawierając umowy z osobami, które wykonują lub mają wykonywać na rzecz Uczelni określone 
czynności na podstawie innej niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy 
zlecenia , Uczelnia uwzględni w takiej umowie kwestię praw do Dóbr intelektualnych, jakie powstały lub mogą 
powstać w związku z jej wykonywaniem. Strony mogą przewidzieć odpowiednie stosowanie niniejszych Zasad.  
2. Umowy zawierane przez uczelnię, w związku z którymi powstały lub mogą powstać Dobra intelektualne, 
powinny przewidywać zapewnienie Uczelni odpowiednich praw do takich Dóbr w każdym przypadku, w którym 
Dobro intelektualne powstało dzięki istotnej pomocy Uczelni w szczególności w wyniku:  
a. finansowania  przez Uczelnię,  
b. wykorzystania zasobów Uczelni  
3. Uczelnia powinna zawrzeć umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych i przyznającą odpowiednie prawa 
Uczelni w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba nie będąca Pracownikiem, korzystając 
z zasobów Uczelni, może stworzyć takie Dobro.  
4. Pracownik może zaproponować Uczelni  nabycie praw do Dóbr intelektualnych nie podlegających 
niniejszym zasadom. Zakres przeniesienia praw oraz zasady podziału korzyści majątkowych wynikających z 
komercjalizacji takich Dóbr zostaną określone w umowie. Strony mogą przewidzieć odpowiednie stosowanie 
niniejszych Zasad.  
5. Osoba zawierająca w imieniu Uczelni umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych zapewnia  zamieszczenie 
w niej postanowień dotyczących Dóbr intelektualnych, które będą zgodne z niniejszymi Zasadami.  
6. Umowy zawierane przez Uczelnię zapewniają poszanowanie praw osobistych Twórcy, w tym zwłaszcza 
zawierają informacje o autorstwie Dobra intelektualnego.  
7. Jeśli niniejsze Zasady nie stanowią inaczej, umowy dotyczące Dóbr intelektualnych zawiera Rektor lub 
osoba przez niego wyznaczona.  
  



§ 5.  Przedmioty materialne powstałe w wyniku badań naukowych  
  
1. Uczelnia nabywa prawa do przedmiotów materialnych powstałych w wyniku badań naukowych 
dokonanych w zakresie obowiązków Pracownika wynikających ze stosunku pracy. Uczelnia nabywa także prawa 
do przedmiotów powstałych w wyniku badań dokonanych przy pomocy Uczelni , jeśli pomoc ta przyczyniła się 
istotnie do powstania takiego przedmiotu.  
2. Dla celów zarządzania prawami do przedmiotów, o których mowa w ust. 1, postanowienia Zasad stosuje 
się odpowiednio.  

  
§ 6. Podstawowe obowiązki związane z ochroną Dóbr intelektualnych  

  
1. Pracownik oraz każdy, w stosunku do kogo znajdują zastosowanie Zasady, ma obowiązek zgłosić stworzenie 

Dobra intelektualnego, do którego prawa może nabyć Uczelnia, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich 
rozsądnych czynności dla umożliwienia Uczelni korzystania z tych praw. Dotyczy to w szczególności 
obowiązku zachowania poufności oraz obowiązku współdziałania w przypadkach, gdy jest ono konieczne w 
celu uzyskania ochrony.  

2. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 przewidziane zostały poniżej.  
3. Pracownik nie może w zakresie swej działalności poza Uczelnią czynić użytku z Dóbr intelektualnych, do 

których prawa przysługują Uczelni , bez uprzedniej zgody Rektora..  
4. Pracownik, który ma dostęp do informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, zobowiązany jest do 

nieujawniania tych informacji osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  
5. Przez informacje poufne dotyczące Dóbr intelektualnych rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacji, które mogą mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony 
prawnej lub niweczyłoby możliwość uzyskania ochrony prawnej.  

6. Ujawnienie informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują lub mogą 
przysługiwać Uczelni, może nastąpić wyłącznie za zgodą Uczelni.  

7. W umowach zawieranych przez Uczelnię, dotyczących Dóbr intelektualnych należy przewidzieć obowiązek 
zachowania przez strony poufności, w szczególności w przypadku gdy ujawnienie wyników badań utrudniałoby 
uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalszą komercjalizację.  

    
  

ROZDZIAŁ II  

Prawa autorskie i pokrewne oraz prawa szczególne do baz danych  

  

§ 7. Utwory stworzone w ramach obowiązków pracowniczych  

  
1. Umowa o pracę wiążąca Uczelnię i pracownika stanowi, że Uczelnia nabywa z chwilą 
przyjęcia utworu na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, prawa autorskie do utworów 
wykonanych przez Pracownika w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych na wszystkich 
znanych w  chwili stworzenia utworu polach eksploatacji.  



2. Jeśli umowa o pracę nie zawiera postanowienia, o którym mowa w ust.1  uczelnia nabywa z 
chwilą przyjęcia utworu, nie będącego utworem naukowym, autorskie prawa majątkowe w granicach 
wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.  
3. Za utwory, do których prawa może nabyć Uczelnia zgodnie z ust. 1, uważa się w 
szczególności:  
a. Sylabusy –programy indywidualnego nauczania dla danego przedmiotu kształcenia  
b. materiały e-learningowe jako materiały dydaktyczne dla danego przedmiotu kształcenia   
c. publikacje naukowe I artykuły naukowe do czasopism   
d. Utwory  naukowe  

  
§ 8. Utwory naukowe (prawo publikacji)  

  
1. Pracownik może opublikować utwór naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub w inny 
sposób go rozpowszechnić, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  
2. Jednakże w stosunku do utworów wymienionych w § 8 ust. 3 przysługuje Uczelni pierwszeństwo 
publikacji. 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. Umowa określa należne twórcy wynagrodzenie.  
3. Pracownik nie może ujawnić informacji zawartych w utworze (w szczególności w formie publikacji lub 
publicznej prezentacji) w przypadku, gdy takie ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej 
wyników naukowych lub niweczyłoby możliwość uzyskania takiej ochrony, jeśli prawa wynikające z takiej ochrony 
przysługiwać mogłyby Uczelni na mocy niniejszych zasad lub odrębnej umowy.  
  

§ 9. Korzystanie z materiału zawartego w utworze naukowym  
  

1. Uczelnia może korzystać z wyników badań naukowych uzyskanych przez Pracownika.  
2. Umowy zawierane przez Pracownika dotyczące utworu naukowego winny, przyznawać Uczelni prawo do 

korzystania z utworu naukowego bez odrębnego wynagrodzenia dla celów  dydaktycznych.  
3. W przypadku, gdy Uczelnia umożliwia podmiotom trzecim odpłatne korzystanie z utworu, Twórcy należy się 

wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach.  
  

§ 10. Prawa pokrewne i prawa szczególne do baz danych  
  

1. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przedmiotów 
podlegających ochronie za pomocą praw pokrewnych, stosuje się zasady przewidziane dla praw autorskich.  
2. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy bazy danych w 
rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do tej bazy przysługują Uczelni jako 
podmiotowi, który poniósł ryzyko nakładu inwestycyjnego przy jej tworzeniu. Postanowienia dotyczące utworów 
stosuje się odpowiednio.  

  
§ 11. Obowiązek zawiadomienia i zgłoszenia  

  



1. Obowiązek zgłoszenia stworzenia utworu oraz pozostałe obowiązki określone poniżej dotyczą utworów 
będących programami komputerowymi lub bazami danych. Obowiązki te spoczywają także na osobach, które 
stworzyły utwory, do których na mocy odrębnych umów prawa autorskie przysługują lub mogą przysługiwać 
Uczelni  lub jeśli Uczelni przysługuje pierwszeństwo publikacji.  
2. Obowiązek zgłoszenia stworzenia utworu innego niż określone w ust. 1 oraz pozostałe obowiązki 
określone poniżej, związane ze stworzeniem takiego utworu, dotyczą Pracownika wtedy, gdy Rektor oświadczy 
zamiar korzystania z uprawnień Uczelni w stosunku do danego Twórcy, kategorii twórców lub jednostki Uczelni.  
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Pracownik ma obowiązek powiadomić Rektora o stworzeniu w 
wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych utworu mogącego posiadać istotną zdolność do komercjalizacji 
w terminie 14 dni od stworzenia takiego utworu, jeśli na mocy Zasad i obowiązujących przepisów prawa do 
utworu przysługują lub mogą przysługiwać Uczelni.  
4. Zgłoszenie winno być dokonane na właściwym formularzu oraz zawierać dane osobowe Twórcy utworu 
oraz opis utworu. Jeśli utwór został stworzony przez kilka osób, zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkie 
te osoby.  
5. Na prośbę Rektora  Pracownik dostarcza mu niezwłocznie zgłoszony utwór. Pracownik winien również 
przekazać dodatkowe informacje oraz wykonać stosowną dokumentację wymaganą przez Uczelnię.  
6. Dokonując zgłoszenia utworu, Pracownik oświadczy, że utwór nie narusza żadnych istniejących praw 
autorskich ani innych praw, że fragmenty nie wskazane jako cytaty są oryginalnym dziełem autora oraz że 
zezwolenie konieczne do wykorzystania utworów osób trzecich zostało uzyskane.  
7. Oświadczenie dotyczące przyjęcia utworu powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od   dostarczenia 
utworu.  
8. W uzasadnionym przypadku, zwłaszcza gdy będzie to zgodne z interesem obu stron, zamiast 
oświadczenia o przyjęciu utworu można zawrzeć z Pracownikiem umowę regulującą kwestię praw do utworu oraz 
praw do korzystania z niego.  
  

§ 12. Obowiązek ujawnienia wyniku pracy i publikacji  
  

1. Twórca decyduje o terminie i sposobie publicznego ujawnienia wyniku swej pracy, w szczególności o 
pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.  
2. Jednakże, jeśli utwór powstał na zamówienie Uczelni  , a Twórca sprzeciwia się udostępnieniu utworu,  
Uczelnia może wykorzystać informacje  zawarte w utworze, a także może powierzyć opracowanie utworu na 
bazie tych informacji i wyników innej osobie.  

  

 
ROZDZIAŁ III  

 Wewnętrzne wykorzystanie Dóbr intelektualnych  
  

§ 13. Wewnętrzne wykorzystywanie Dóbr intelektualnych  
  

1. Wykorzystanie Dóbr intelektualnych przez inną niż macierzysta jednostkę  Uczelni wymaga 
każdorazowo zgody Rektora, w której powstały Dobra intelektualne.  



2. Za wewnętrzne wykorzystanie Dóbr intelektualnych, do których prawa posiada Uczelnia autor nie będzie 
otrzymywał żadnego wynagrodzenia.  

  
§ 14. Inne postanowienia  

  
1. Zasady  podlegają zatwierdzeniu przez Senat. Senat lub Rektor za zgodą Senatu mogą w każdej chwili 
zmienić lub uchylić Zasady w całości lub części.  
2. Uczelnia może wyznaczyć osobę prawną do prowadzenia w jego imieniu działań przewidzianych 
niniejszym regulaminem.  
3. Wzory umów oraz innych dokumentów mających zastosowanie w obrocie prawami do dóbr 
intelektualnych należącymi do WSNoZ. 


