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UCHWAŁA  NR  R.0000.39.2022 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 15 września 2022 r. 

 
w sprawie 

 
 
uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala 
„Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej 
oraz zasad komercjalizacji” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” w następującym brzmieniu:  

 
Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się następująco:  
1. Uczelnia lub UEW – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2. Badania naukowe – zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” jest to działalność obejmująca: 
badania podstawowe – prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu 
zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na 
bezpośrednie zastosowanie komercyjne; badania aplikacyjne ‒ prace mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub 
wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. 

3. Centrum – Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, będące jednostką organizacyjną, powołaną w celu komercjalizacji bezpośredniej dóbr 
intelektualnych należących do UEW, w tym utworów, do których przysługują UEW autorskie prawa 
majątkowe oraz utworów niemających charakteru samodzielnych dóbr intelektualnych, lecz 
pełniących rolę pomocniczą wobec wyników badan naukowych lub prac rozwojowych lub know – how 
związanego z takimi wynikami. 

4. Dobro intelektualne – utrwalony w dowolnej formie wynik badań naukowych lub prac rozwojowych, 
także   nieukończony, który jest przedmiotem prawa autorskiego i  praw pokrewnych lub przedmiotem 
prawa własności przemysłowej lub know-how związane z tymi wynikami. 
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5. Jednostka organizacyjna lub jednostka - jednostka lub komórka organizacyjna określona 
w  Regulaminie  organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

6. Kierownik jednostki – osoba zarządzająca jednostką organizacyjną.  
7. Know-how ‒ pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających głównie 

z  doświadczenia i badań, które są: niejawne (czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne), 
istotne (czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia stworzenia lub wykorzystania konkretnej 
technologii, wytwarzania produktów lub świadczenia usług) oraz zidentyfikowane, czyli opisane 
w  wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności 
i  istotności. 

8. Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników działalności naukowej lub know-how związanego 
z  tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w  szczególności na 
podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. 

9. Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub 
obejmowanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w  spółkach, 
w  celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how 
związanego z tymi wynikami. 

10. Komisja – Komisja ds. Komercjalizacji Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu.  

11. Prace rozwojowe − zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy − nabywanie, łączenie, kształtowanie 
i  wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi 
informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia 
zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności 
obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają 
charakter ulepszeń. 

12. Pracownik – osoba zatrudniona w UEW na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, która 
w  zakresie obowiązków służbowych tworzy dobra intelektualne.  

13. Regulamin – niniejszy Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i  prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

14. Spółka celowa – jednoosobowa spółka kapitałowa utworzona przez UEW w celu komercjalizacji 
pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub spółka utworzona na podstawie 
art.150 ust. 1 Ustawy, do której przystąpiła Uczelnia.  

15. Twórca – osoba, która stworzyła dobro intelektualne.  
16. Umowa cywilnoprawna – umowa zawarta pomiędzy UEW a Współpracownikiem, której przedmiotem 

jest określenie warunków współpracy w związku z uczestnictwem Współpracownika w badaniach 
naukowych lub pracach rozwojowych prowadzonych w ramach UEW. 

17. Utwór – utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 
w  jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; 

18. Utwór naukowy – rezultat  naukowego  procesu poznawczego, w szczególności rozprawa, monografia, 
artykuł, praca dyplomowa,  opartego  na  oryginalnych  wynikach lub odwołującego się  do  materiałów  
źródłowych,  dotyczącego określonej  dyscypliny  naukowej, z wyłączeniem koncepcji badawczych, 
pomysłów badawczych, odkryć oraz wyników badań naukowych;  
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19. Współpracownik − każda osoba (w tym również student lub doktorant) uczestnicząca w  badaniach 
naukowych lub pracach rozwojowych prowadzonych w UEW, na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
jak również pracownicy UEW, którzy stworzyli dobra intelektualne poza zakresem obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy i na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

 
§2 

 
1. Regulamin stosuje się do:  

a) Pracowników, którzy w zakresie obowiązków służbowych tworzą dobra intelektualne, tj. w  okresie 
zatrudnienia w UEW i w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym 
podczas  urlopu naukowego, odbywania stażu lub stypendium w innej jednostce i podczas realizacji 
grantu badawczego, chyba że ustalono inaczej.  

b) Współpracowników, którzy tworzą dobra intelektualne poza zakresem obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy, na podstawie odrębnej umowy zawartej z UEW.  

2. Uczelnia zawierając umowy dotyczące krajowych lub zagranicznych staży lub stypendiów dla 
Pracowników powinna dążyć do określenia w tych umowach podmiotu uprawnionego do dóbr 
intelektualnych osiągniętych w czasie stażu lub stypendium oraz warunków wykorzystania praw do 
tych dóbr.  

3. Zawarcie umowy, zgodnie z którą prawa do dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika 
delegowanego do innej szkoły wyższej, placówki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą 
miałyby przysługiwać takiej jednostce wymaga zgody Rektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

 
§3 

 
1. Regulamin stosuje się w sprawach zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji dóbr 

intelektualnych tworzonych przez osoby wskazane w §2 Regulaminu. 
2. Pracownik może złożyć Uczelni propozycję zawarcia umowy nabycia praw do utworów naukowych, 

których jest on twórcą, a zakres przeniesienia praw oraz zasady podziału korzyści z  komercjalizacji 
zostaną określone w umowie, w tym np. z odpowiednim wykorzystaniem przepisów Regulaminu. 

3. Pracownik może złożyć Uczelni propozycję zawarcia umowy nabycia praw do przedmiotów prawa 
własności przemysłowej, które do niego należą, a do których UEW nie nabędzie praw na podstawie 
ustawy lub innej umowy, a zakres przeniesienia praw oraz zasady ewentualnego podziału korzyści 
z  komercjalizacji zostaną określone w umowie, w tym np. z odpowiednim wykorzystaniem przepisów 
Regulaminu. 
 

§4 
 

Rektor lub osoba przez niego upoważniona może zawierać umowy (w szczególności licencji, najmu oraz 
dzierżawy), na mocy których prawa do dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika lub 
Współpracownika UEW i należące do UEW będą przysługiwały innemu niż Uczelnia podmiotowi.  
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§5 
 

Osoby wymienione w § 2 Regulaminu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
 

Rozdział II 
Postanowienia dotyczące dóbr intelektualnych będących przedmiotem ustawy o prawie autorskim 

i  prawach pokrewnych  
 

§6 
 

Twórcy dobra intelektualnego stanowiącego przedmiot praw autorskich przysługują autorskie prawa 
osobiste, w tym prawo do: 

1) autorstwa utworu, 
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go  anonimowo,  
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,  
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,  
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.  

 
§7 

 
1. Z chwilą przyjęcia Utworu UEW przysługują autorskie prawa majątkowe związane z dobrem 

intelektualnym stanowiącym przedmiot praw autorskich, powstałym w ramach stosunku pracy 
i  jednocześnie niebędącym utworem naukowym, takie jak prawo do wynagrodzenia za  korzystanie 
z  utworu oraz rozporządzania i korzystania z utworu na wszystkich znanych w chwili ustalenia utworu 
polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych, jak np.: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a  także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

2. Z chwilą przyjęcia Utworu UEW nabywa własność nośników, na których utwory te utrwalono. 
 

§8 
 
UEW nabywa autorskie prawa majątkowe do dóbr intelektualnych stanowiących przedmiot praw 
autorskich stworzonych przez Współpracownika, na podstawie postanowień Umowy cywilnoprawnej i na 
zasadach w niej określonych. 
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§9 
 
1. Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu 

naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy.  

2. Prawo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do pierwszeństwa opublikowania wygasa, jeżeli 
w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu Uczelnia nie zawrze z twórcą umowy o  wydanie 
utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany. 

3. Na wniosek autora monografii Uczelnia może zrezygnować z prawa pierwszeństwa publikacji utworu 
naukowego na rzecz wydawnictwa z wykazu wydawnictw naukowych ogłoszonego przez ministra 
właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, szczególnie w przypadku publikacji w wydawnictwie 
punktowanym wyżej niż Wydawnictwo UEW. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy 
ds.  nauki. Autor monografii jest zobowiązany zgłosić wniosek przed zawarciem umowy 
z  wydawnictwem zewnętrznym. 

4. Za treść umowy z wydawnictwem zewnętrznym, nadzorowanie jej, rozliczenie całego procesu 
publikacji odpowiada autor publikacji. 

5. W przypadku publikacji innego niż monografia utworu naukowego (zwłaszcza artykułu, recenzji, 
rozdziału w monografii, materiałach konferencyjnych oraz innego utworu), jeśli twórca uzna za celowe 
opublikowanie tego utworu w wydawnictwie specjalistycznym niebędącym wydawnictwem Uczelni, 
informuje o tym Uczelnię i zobowiązuje się do umieszczenia w  publikacji, obok nazwiska twórcy, 
pełnej nazwy Uczelni. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim czyni zadość 
prawu pierwszeństwa publikacji po stronie Uczelni. 

6. Publikacja utworu naukowego stworzonego przez Pracownika w ramach stosunku pracy powinna 
zawierać afiliację w brzmieniu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu lub Wrocław University 
of  Economics and Business. 

7. Publikacje utworów naukowych, które finansowane są ze środków pochodzących z projektów 
realizowane są na zasadach określonych przez instytucje finansujące. 

 
§10 

 
1. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania i przekazywania do użytku przez inne osoby 

w celach dydaktycznych, w każdy znany w momencie ustalenia sposób, dóbr intelektualnych 
stanowiących przedmiot praw autorskich stworzonych przez Pracownika w  ramach stosunku pracy 
lub przez Współpracownika na podstawie Umowy cywilnoprawnej. Do tych dóbr zaliczyć można m.in.: 
materiały do nauczania na odległość, skrypty, etc. 

2. Uczelnia może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego 
w  utworze naukowym, w szczególności w celach badawczych lub dydaktycznych oraz udostępniać ten 
utwór osobom trzecim na zasadach niekomercyjnych, jeżeli to wynika z  uzgodnionego przeznaczenia 
utworu lub zostało postanowione w umowie. 

3. W przypadku uzyskania przez UEW przychodu z tytułu komercyjnego wykorzystania utworów, do 
których przysługują jej autorskie prawa majątkowe, podziału środków z ewentualnej komercjalizacji 
dokonuje się na zasadach określonych w § 24 ust. 6‒12. 
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§11 
 

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw autorskich stosuje się odpowiednio do dóbr 
intelektualnych stanowiących przedmiot praw pokrewnych, w tym m.in. prawa do fonogramów 
i  wideogramów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, przy szczególnym 
uwzględnieniu specyfiki tych praw wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§12 
 
Uczelnia nabywa, z chwilą przyjęcia od Pracownika, prawa do stworzonych przez Pracownika baz danych. 
Bazy danych rozumiane są jako: zbiór danych lub innych materiałów i elementów zgromadzonych według 
określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w określony sposób, wymagających 
istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji 
jego zawartości. 
 

§13 
 

Jeżeli baza danych zostanie stworzona przez Współpracownika, prawa do niej UEW uzyskać może na 
podstawie postanowień zawartej z nim Umowy cywilnoprawnej. 
 

 
Rozdział III 

Postanowienia dotyczące dóbr intelektualnych będących przedmiotem ustawy Prawo własności 
przemysłowej  

 
§14 

 
1. W razie stworzenia przez Pracownika dobra intelektualnego pozostającego przedmiotem praw 

własności przemysłowej, w szczególności:  
2) wynalazku, 
3) wzoru użytkowego,  
4) znaku towarowego,  
5) wzoru przemysłowego, 
6) topografii układów scalonych,  

prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy, jak 
również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują UEW, z zastrzeżeniem § 24 Regulaminu. 
 

§15 
 
1. Jeżeli dobro intelektualne, o którym mowa w niniejszym Rozdziale zostanie stworzone przez 

Współpracownika, prawa do niego, o których mowa w §14 powyżej Uczelnia uzyskać może na 
podstawie postanowień Umowy cywilnoprawnej i na zasadach w niej przewidzianych. 
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2. Umowy cywilnoprawne podczas wykonywania których mogą powstać dobra intelektualne powinny 
przewidywać zapewnienie UEW odpowiednich praw do takich dóbr w każdym przypadku, gdy dobro 
intelektualne będące rezultatem wykonywania umowy powstaje przy pomocy Uczelni rozumianej 
zgodnie z zapisami §17 ust. 2. 

 
§16 

 
Uczelni przysługują skuteczne wobec wszystkich prawa dotyczące ochrony przed bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem stworzonego przez Twórcę know-how.  
 

§17 
 

1. Jeśli UEW poniósł znaczący i bezpośredni wkład w stworzenie dobra intelektualnego stanowiącego 
przedmiot praw własności przemysłowej, przysługuje mu prawo korzystania z  tego dobra we własnym 
zakresie, o ile umowy ze Współpracownikiem lub podmiotem trzecim zawarte w związku z tym 
Dobrem nie stanowią inaczej.  

2. Znaczący i bezpośredni wkład Uczelni w powstawanie dobra intelektualnego oznacza poniesione przez 
Uczelnię nakłady finansowe, techniczne (w tym w szczególności udostępnienie infrastruktury 
badawczej i pomieszczeń), organizacyjne bądź nakłady niefinansowe (w szczególności wiedzę 
specjalistyczną), bez których nie doszłoby do powstania dobra intelektualnego. 

3. Uczelni mogą przysługiwać w całości lub w części prawa majątkowe do dóbr intelektualnych 
stworzonych przy jej wkładzie, o ile uzgodniono tak w umowie ze Współpracownikiem lub podmiotem 
trzecim, dotyczącej wniesienia tego wkładu. W szczególności dotyczy to umów zawieranych 
z  podmiotami trzecimi, a zastrzegającymi własność wyników na rzecz Uczelni, powiązanych z nimi 
umów cywilnoprawnych z twórcami oraz umów o finansowanie prac badawczych ze środków 
publicznych.  

 
Rozdział IV 

Postanowienia wspólne dotyczące dóbr intelektualnych 
 

 
§ 18 

 
1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, zapisy umów zawieranych z instytucjami finansującymi, umów 

o  współpracy lub umów konsorcjów powinny być niesprzeczne z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

2. Prawa do dóbr intelektualnych wytworzonych w całości lub w części w ramach projektów 
finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych w UEW, jak również 
zasady korzystania z wyników tych projektów (w tym co do zasad komercjalizacji tych wyników 
i  podziału środków uzyskanych z tej komercjalizacji) regulują w pierwszej kolejności umowy 
z  instytucją finansującą, a postanowienia w nich zawarte mają pierwszeństwo nad postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. Pracownik UEW kierujący pracami naukowymi lub rozwojowymi jest 
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zobowiązany do analizy treści umów, o których mowa zdaniu poprzednim, jak również do zadbania, 
aby odpowiednie regulacje zostały zawarte w umowach z  wykonawcami projektu  (pracownikami, 
współpracownikami, konsorcjantami etc.). 

3. Prawa do dóbr intelektualnych wytworzonych w wyniku realizacji projektów wspólnie z  podmiotami 
zewnętrznymi na podstawie zawartych porozumień o współpracy lub w ramach konsorcjów, jak 
również zasady korzystania z wyników tych projektów i obowiązki względem pozostałych partnerów, 
reguluje umowa o współpracy lub umowa konsorcjum. 

 
§19 

 
1. Dobra intelektualne powstałe w Uczelni objęte są klauzulą poufności, zobowiązującą Pracowników, 

Współpracowników oraz inne osoby uczestniczące w działalności naukowej Uczelni do takiego 
postępowania, aby nie narazić Uczelni na straty z powodu ujawnienia wyników działalności naukowej 
lub know – how związanego z tymi wynikami, o ile nie są to informacje publicznie dostępne lub 
informacje, co do których Uczelnia wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie lub informacje, 
ujawnienie których może być wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.  

2. Klauzula poufności, o której mowa w ustępie powyżej dotyczy wszelkich nieujawnionych publicznie 
informacji, mających wartość rynkową, których ujawnienie wiąże się z ryzykiem pozbawienia ochrony 
prawnej lub niweczy możliwość uzyskania ochrony prawnej lub dalszej komercjalizacji.  

3. Twórca dobra intelektualnego obowiązany jest do takiego postępowania, aby w razie możliwości 
uzyskania na podstawie wyników jego działalności naukowej praw wyłącznych do przedmiotów 
własności przemysłowej – prawa te zostały nabyte przez Uczelnię lub podmiot z  nią współpracujący 
(jeżeli prawa wynikające z takiej ochrony mogą przysługiwać Uczelni lub podmiotowi z nią 
współpracującemu na mocy niniejszego Regulaminu, Ustawy lub odrębnej umowy). 

4. Obowiązki, o których mowa powyżej dotyczą w szczególności okresu poprzedzającego podjęcie przez 
UEW decyzji co do sposobu wykorzystania dobra intelektualnego i jego komercjalizacji, 
w  szczególności okresu poprzedzającego podjęcie decyzji co do poszukiwania ochrony prawnej 
rozwiązania oraz co do dokonywania zgłoszenia rozwiązania noszącego znamiona praw własności 
przemysłowej do właściwego urzędu patentowego (co najmniej do dnia otrzymania potwierdzenia 
zgłoszenia z urzędu patentowego, w tym także po ustaniu stosunku pracy lub współpracy). 

 
Rozdział V 

Obowiązki twórców i zasady wynagradzania 
 

§20 
 

1. Twórcy, w odniesieniu do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin, zobowiązani są:  
1) zgłosić dobro intelektualne, które zostało przez nich stworzone, a do którego prawo posiada lub 

nabyć może Uczelnia,  
2) przestrzegać zasad, o których mowa w § 19 ust. 1‒4 powyżej.  
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2. Pracownik lub Współpracownik, który prowadzi działalność poza UEW, nie może bez uprzedniej zgody 
Komisji, uczynić użytku z dobra intelektualnego, do którego prawa majątkowe ma Uczelnia, jak 
również ma prawo z niego korzystać wyłącznie w zakresie działalności naukowej i  dydaktycznej 
prowadzonej w UEW i wyłącznie pod warunkiem, że nie zagraża to wykonywaniu przez Uczelnię 
przysługujących jej uprawnień z tytułu praw do tego dobra. 

3. Zasady wynagradzania Twórcy z tytułu przeniesienia na UEW autorskich prawa majątkowych do 
utworów, jak również praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy 
lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (w przypadkach, w których UEW nie nabywa tych praw 
z mocy prawa) określa zawarta z Twórcą umowa. 

 
Rozdział VI 

Zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zasady korzystania 
z majątku UEW wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz świadczenia usług naukowo-badawczych 
 

§21 
 

1. Uniwersytet, w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych może 
utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. 
Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu UEW. Do zadań spółki celowej należy w szczególności 
obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają 
w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie.  

2. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 może przekazać spółce celowej w formie aportu 
wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności 
przemysłowej.  

 
§22 

 
1. Całość prac związanych z komercjalizacją dóbr intelektualnych należących do UEW prowadzi 

i  koordynuje Centrum. 
2. Centrum prowadzi ewidencję komercjalizowanych dóbr. 
 

§23 
 

1. Dobro intelektualne będące przedmiotem prawa własności przemysłowej lub know-how stworzone 
przez Pracownika lub Współpracownika podlega zgłoszeniu do Komisji poprzez Centrum, 
z  powiadomieniem kierownika jednostki organizacyjnej.  

2. Pracownicy oraz Współpracownicy są zobowiązani do zgłoszenia wszystkich stworzonych przez siebie 
dóbr intelektualnych będących przedmiotem prawa własności przemysłowej lub know-how do Komisji 
za pośrednictwem Centrum.  

3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu.  
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4. Kierownik jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się ze zgłoszeniem dobra intelektualnego może przekazać 
Komisji opinię o poziomie innowacyjności, atrakcyjności rynkowej, potencjalnych możliwościach komercjalizacji 
i efektywności przedstawionego rozwiązania.  

5. Komisja po zapoznaniu się ze zgłoszeniem i opinią kierownika jednostki organizacyjnej, dokonuje oceny 
rozwiązania, sporządza opinię dotyczącą dalszego postępowania i przekazuje ją Rektorowi lub osobie przez 
Niego upoważnionej. Komisja ma prawo do zasięgnięcia opinii twórcy/twórców i rzecznika patentowego.  

6. Decyzję dotyczącą dobra intelektualnego będącego przedmiotem prawa własności przemysłowej lub know-
how w sprawie zgłoszenia dobra intelektualnego w celu uzyskania prawa wyłącznego, podjęcia innych kroków 
koniecznych do jego ochrony oraz decyzji o komercjalizacji oraz jej sposobie lub decyzję, o której mowa w § 24 
ust. 1 podejmuje Rektor lub osoba przez Niego upoważniona w oparciu o opinię Komisji, w ciągu 3 miesięcy od 
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6 powyżej przekazywana jest drogą elektroniczną na adres email osoby 
wskazanej do kontaktu w Zgłoszeniu. 

 

§24 
 
1. W przypadku podjęcia przez Rektora lub osobę przez Niego upoważnioną decyzji o  niedokonywaniu 

komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w  § 23 ust. 6, Uczelnia 
w  terminie 30 dni składa pracownikowi ofertę zawarcia bezwarunkowej i  odpłatnej umowy 
o  przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 
łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, 
i  doświadczeniami technicznymi. 

2. Pracownik powinien odnieść się do oferty w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W przypadku nieprzyjęcia 
oferty albo w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w  zdaniu pierwszym, 
prawa do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z  tymi wynikami, łącznie 
z  informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, 
i  doświadczeniami technicznymi, przysługują Uczelni. 

3. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Wynagrodzenie przysługujące UEW za przeniesienie praw wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia 
w  gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt l lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez Pracownika, Uczelni przysługuje 25% wartości środków 
uzyskanych przez Pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio 
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Pracownika, przy czym przez koszty 
związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności koszty 
ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych, 
z  pomięciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez Pracownika, najpóźniej do końca pierwszego kwartału 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiła ta komercjalizacja, pracownik 
przekazuje Uczelni informację o wysokości środków uzyskanych z komercjalizacji oraz informację 
o  kosztach, o których mowa w ust. 3 powyżej, wraz z dowodami ich poniesienia. Pracownik ma 
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obowiązek dostarczyć Uczelni na jej żądanie wszelkich dokumentów pozwalających w sposób 
wiarygodny potwierdzić wysokość środków uzyskanych z  komercjalizacji. 

6. W oparciu o informacje i dowody wskazane w ust. 4 powyżej pomiędzy Uczelnią a  pracownikiem 
zawierana jest umowa o wypłatę na rzecz UEW środków z komercjalizacji. 

7. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez Uczelnię, Twórcy przysługuje 50% wartości środków 
uzyskanych przez UEW z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio 
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uczelnię. Pozostałe środki przysługują 
UEW. 

8. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w  szczególności 
koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. 
Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje Pracownikowi w okresie stosunku pracy, jak też 
po jego ustaniu.  

10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3, przysługuje Współpracownikowi zgodnie z zapisami Umowy 
cywilnoprawnej.  

11. Najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, w  którym 
nastąpiła komercjalizacja, Uczelnia przekazuje Pracownikowi informację o wysokości środków 
uzyskanych dokonanej komercjalizacji oraz informację o kosztach poniesionych bezpośrednio 
w  związku z tą komercjalizacją.  

12. Pracownik ma prawo żądać od Uczelni okazania dowodów poniesienia kosztów, o których mowa 
w  ust. 7 powyżej oraz dokumentów pozwalających w sposób wiarygodny potwierdzić wysokość 
środków uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji. 

13. W oparciu o informacje i dowody wskazane w ust. 7 powyżej pomiędzy Uczelnią a  Pracownikiem 
zawierana jest umowa o wypłatę przez UEW na rzecz Pracownika środków z  komercjalizacji. 

 
§25 

 
1. Dobra intelektualne UEW mogą być komercjalizowane w drodze komercjalizacji bezpośredniej lub 

komercjalizacji pośredniej. 
2. Decyzję o wyborze sposobu komercjalizacji podejmuje Rektor lub osoba przez Niego upoważniona po 

zasięgnięciu opinii Komisji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.  
3. Twórca jest zobowiązany do współdziałania z UEW dla maksymalnie efektywnej komercjalizacji dobra 

intelektualnego oraz do zaniechania jakichkolwiek działań, które mogłyby uniemożliwić lub znacznie 
utrudnić tę komercjalizację.  

4. Koszty związane z komercjalizacją dóbr intelektualnych ponosi Uczelnia chyba, że umowa z  Twórcą 
stanowi inaczej.  

 
§26 

 
Wewnętrzne wykorzystywanie dóbr intelektualnych przez inną jednostkę organizacyjną UEW wymaga 
każdorazowo zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której powstały dobra intelektualne. 
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Za  wewnętrzne wykorzystanie dóbr intelektualnych, do których prawa posiada UEW, Twórca nie będzie 
otrzymywał żadnego wynagrodzenia.  
 

§27 
 

1. Sprawy dotyczące współpracy z podmiotami gospodarczymi związane ze świadczeniem usług 
w  zakresie działalności naukowej, w tym związane z opracowywaniem ekspertyz, wykonywaniem prac 
badawczych i badawczo-rozwojowych, wdrażaniem wyników tych prac oraz realizacją wspólnych 
projektów wynalazczych regulują Zarządzenia Rektora. 

2. Prawa do dóbr intelektualnych wytworzonych w ramach współpracy, o której mowa w ust. 1  reguluje 
umowa pomiędzy uczelnią a podmiotem gospodarczym. 

3. W celu ułatwiania rozwijania działalności UEW w zakresie współpracy, o której mowa w ust. 
1,  polepszenia lub zwiększenia wyników tej działalności, Rektor za zgodą Senatu może utworzyć lub 
włączyć Uniwersytet jako członka do innej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, 
w  szczególności europejskiego zgromadzenia interesów gospodarczych.  

 
§28 

 
1. Zawierając umowy w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego, Uczelnia może przyznać drugiej 

stronie umowy prawo do posługiwania się znakiem towarowym UEW lub/i podawania informacji (np. 
na produktach) o związku dobra intelektualnego z UEW. Korzystanie ze znaku towarowego UEW 
odbywa się na zasadach określonych w umowie. W przypadku braku uregulowań umownych, 
korzystanie ze znaku towarowego UEW odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie 
udostępniania do korzystania znaków towarowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. W związku z komercjalizacją dobra intelektualnego Uczelnia może zezwolić na korzystanie 
z  infrastruktury UEW takiej jak np. pomieszczenia, aparatura badawcza, komputery, sprzęt 
laboratoryjny, bazy danych, itp. na podstawie odrębnych umów i za stosowną opłatą.  

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, w przypadku infrastruktury badawczej określa Regulamin 
korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a zasady 
udostępniania i odpłatności innej infrastruktury (np. pomieszczeń) ustala Kanclerz na podstawie 
wydanych zarządzeń.  

 
Rozdział VII 

Komisja do spraw Komercjalizacji Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu 

 
§29 

 
Komisja jest właściwa w sprawach, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, w  szczególności do 
jej zadań należy ocena potencjału rynkowego dóbr intelektualnych powstałych w Uniwersytecie, 
sporządzanie opinii na temat zasadności komercjalizacji oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych 
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z  zarządzaniem własnością intelektualną UEW. W celu realizacji zadań Komisja może powoływać 
ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. 
 

§30 
 

Komisję powołuje Rektor na okres swojej kadencji. W skład Komisji wchodzą z urzędu: Prorektor właściwy 
ds. rozwoju jako Przewodniczący, Prorektor właściwy ds. nauki, osoby odpowiedzialne za poszczególne 
dyscypliny, w których Uniwersytet prowadzi działalność naukową, przedstawiciel Biura Prawnego, 
Redaktor Naczelny Wydawnictwa UEW, kierownik Centrum. 

 
§31 

 
1. Komisja wydaje opinie i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Komisja podejmuje decyzje bez nieuzasadnionej 
zwłoki. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę pisemną pod rygorem nieważności. Każde rozstrzygnięcie 
wymaga uzasadnienia. 

2. Komisja może realizować zadania, o których mowa w ust. 1 powyżej w trybie obiegowym. 
3. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół. 
 

§32 
 

Członek Komisji nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach:  
1) dotyczących osób, z którymi wiąże go stosunek osobisty lub majątkowy, 
2) w których brał udział jako osoba podejmująca wiążące rozstrzygnięcia,  
3) jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego 

bezstronności w danej sprawie. 
 

§33 
 

Komisja corocznie dokonuje oceny gospodarowania dobrami intelektualnymi mającej na celu ustalenie 
wielkości dochodów czerpanych z nich przez UEW i oceny opłacalności utrzymywania ich ochrony oraz 
wytyczenia kierunków działań mających na celu poprawę efektywności eksploatacji tych dóbr. 
 

§34 
 
Komisja ustala propozycję podziału zysków przypadających UEW z tytułu komercjalizacji dóbr 
intelektualnych, do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin i przekazuje ją Rektorowi lub osobie 
przez Niego upoważnionej. 
 

§35 
 
Centrum prowadzi obsługę administracyjną Komisji oraz zapewnia archiwizację dokumentacji jej prac. 
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Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§36 

 
O ile Regulamin nie stanowi inaczej decyzje w sprawach objętych Regulaminem w imieniu UEW podejmuje 
Rektor lub osoba przez niego upoważniona. 
 

§37 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego 
prawa. 
 

§38 
 

Traci moc uchwala nr R.0000.28.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 28 marca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”. 

 
§ 39 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik 1 do uchwały nr R.0000.39.2022 z 15 września 2022 r. 

 

Data wpływu do Komisji 
(wypełnia pracownik Centrum Transferu 
Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji) 

 

Numer zgłoszenia 
(wypełnia pracownik Centrum Transferu 
Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji) 

 

 
 

 
Wrocław, dnia.........................................  

 
 
 

ZGŁOSZENIE DOBRA INTELEKTUALNEGO 
 
 

Nazwa dobra intelektualnego:……………………………………………………………………. 
 
 
Twórcy: 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj 
powiązania z 

UEW 
(pracownik, 

student, 
doktorant, 

osoba 
niezwiązana z 

UEW) 

PESEL Adres 
zamiesz-
kania 

Telefon, 
adres  
e-mail 

% udział twórcy 
w stworzeniu 

dobra 
intelektualnego 

 

       

       

       

       

       

 
Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia (imię, nazwisko, e-mail, telefon)…………................... 
………………………………………………………………………………………………………..................................... 
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Czy inne jednostki mają prawa do wyników (np. inne jednostki badawcze, przedsiębiorcy, fundacje) – 
proszę zaznaczyć „X” we właściwym miejscu: 
TAK [         ] 
NIE [         ] 
Jeśli TAK, proszę podać nazwę współuprawnionego i proponowany procentowy udział w prawie do 
wyników:………………………………………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Proszę określić źródło finansowania badań prowadzących do otrzymania dobra intelektualnego: 
1. Wewnętrzne zadania badawcze UEW: 

• TAK [         ] 

• NIE [          ] 
2. Projekty finansowane /współfinansowane ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR, MNSW, prywatne 

fundacje i in.):  

• TAK [     ] – proszę wskazać instytucję finansującą, nazwę programu, tytuł projektu, numer 
umowy, imię i nazwisko kierownika projektu, określić rolę UEW w projekcie (np. lider 
konsorcjum, partner konsorcjum, samodzielny projekt UEW)  

• NIE [           ] 
 
Opis dobra intelektualnego (słowa kluczowe, ogólny opis, cechy nowości i użyteczności, zastrzeżenia, 
możliwości komercjalizacji, zastosowanie dobra intelektualnego w praktyce gospodarczej, ewentualne 
dotychczasowe zainteresowanie ze strony rynku):  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................... 
 
Opis stanu aktualnego ( podobne wynalazki i publikacje) dotyczący przedmiotu zgłoszenia:  
1.  
2.  
3.  
4.  
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Publikacje wyników: 
1. Czy wyniki były upubliczniane w jakikolwiek sposób (prezentowane na konferencjach, opublikowane 

w czasopismach, internecie, podczas sesji posterowych, wystąpień konferencyjnych, prezentacji 
ustnych): 

TAK [         ] 
NIE [           ] 
Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób i dołączyć kopie publikacji. 
 
2. Czy planowane są publikacje wyników? 
TAK [         ] 
NIE [           ] 
Jeśli tak, proszę podać kiedy (prawdopodobny termin) i w jakiej formie 
 
 
Oświadczenie: 
 
Ja (My) niżej podpisan/y/i przyjmuje/my do wiadomości, że:   

• Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
ul.  Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 
36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.; 

• Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące:  e-mail: iod@ue.wroc.pl. 

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”, artykułu 
9  ust. 2 pkt „b”. 

• Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. 

• Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej 
z wykonywaniem obowiązków wynikających  z treści „Regulaminu zarządzania prawami 
autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” 
oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

• Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych 
z Administratorem danych. 

• Przysługuje mi/nam wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych 
w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

mailto:kontakt@ue.wroc.pl
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danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

• Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

• Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 
Ponadto: 

• Wyrażam/y chęć współpracy z Komisją ds. Komercjalizacji Własności Intelektualnej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu w celu uzyskania ochrony i komercjalizacji tego dobra 
intelektualnego.  

• Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 
prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”. 

• Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/i obowiązku zachowania dobra intelektualnego 
w  poufności stosownie do przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 

• Nie dokonałem/ nie dokonaliśmy zgłoszenia niniejszego dobra intelektualnego w Urzędzie 
Patentowym RP ani w żadnym innym urzędzie patentowym. 

 
...................................................................... ....................................................................... 

 
...................................................................... ....................................................................... 

 
...................................................................... ....................................................................... 

 
...................................................................... ....................................................................... 

 
...................................................................... ....................................................................... 

.....................(czytelny podpis)                                                                     (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


