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Regulamin 
ochrony i korzystania z własności intelektualnej 

w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki 
 w Krakowie 

 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie dąży do zapewnienia ochrony prawnej powstałym 
wynikom pracy intelektualnej oraz wspiera inicjatywy zmierzające do transferu wiedzy i technologii ze 
środowiska akademickiego do środowiska gospodarczego poprzez: 
- ustalenie przyjaznych procedur dokonywania zgłoszeń do odpowiednich organów związanych z 
ochroną praw własności intelektualnej, 
- zapewnienie fachowego opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej celem ochrony w urzędach 
patentowych, 
- sprzyjanie wszelkim poczynaniom Twórców, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska 
gospodarczego, 
- ustalenie zasad udostępniania wyników pracy intelektualnej oraz wspieranie procesów ich 
komercjalizacji, 
- ustalenie godziwego wynagradzania twórców z tytułu komercyjnego wykorzystania wyników pracy 
intelektualnej, 
- ustalenie procedur pisania i recenzowania prac dyplomowych studentów, trybu kontroli 
antyplagiatowej i zasad korzystania z wyników tych prac przez Pracowników Uczelni. 
 
Dla realizacji wymienionych celów ustanawia niniejszy regulamin. 
 

§ 1 
 

Pojęcia 
Używane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. „Wyniki pracy intelektualnej” - podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe, know-how, analizy a także utwory prawa autorskiego, przedmioty praw 
pokrewnych oraz bazy danych;  
2. „Prawa własności intelektualnej” - obejmują w szczególności prawa autorskie, łącznie z prawami 
autorskimi do programów komputerowych, a także prawa pokrewne, prawa odnoszące się do 
wynalazków, wzorów użytkowych, opracowań oraz materiałów dydaktycznych; 
3. „Pracownik” - osoba zatrudniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w ramach 
stosunku pracy, 
4. „Twórca” - osoba, która wytworzyła wynik pracy intelektualnej; 
5. Park Technologiczny – jednostka organizacyjna uczelni zajmująca się tworzeniem i rozwojem 
pomysłów i przedsięwzięć oraz ich komercjalizacją.  
6. „Uczelnia” - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. Św. Filipa 17, poczta 31-150 
Kraków, NIP: 676-215-89-90 i REGON: 357191420; 
 

§ 2 
 

Kategorie wyników pracy intelektualnej 
 
Przedmiotem niniejszego regulaminu są następujące kategorie wyników pracy intelektualnej: 
1. Utwory 

 utwór naukowy - utwór zawierający rezultaty pracy naukowej, 

 utwór inny niż naukowy - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, 

 program komputerowy, w tym wszystkie formy wyrażenia programu, w postaci dokumentacji 
projektowej, wytwórczej i użytkowej, 
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 baza danych - jeśli ma charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego. 
 
2. Projekty wynalazcze 

 wynalazek – nowe, nie będące częścią stanu techniki rozwiązanie techniczne, posiadające 
poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania, 

 wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, 
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, 

 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,  

3. Rozwiązania innowacyjne – nowe lub znacząco udoskonalone rozwiązanie techniczne, ekonomiczne, 
metodologiczne lub organizacyjne, mające cechy utworu i/lub projektu wynalazczego i/lub know-how, 
które przeznaczone zostało do komercjalizacji. 
 
4. Praca dyplomowa/projekt inżynierski - opracowanie lub projekt zrealizowany przez studenta 
studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich pod kierunkiem opiekuna naukowego, który 
zgodnie z regulaminem studiów jest wymagany do ukończenia studiów. 

 
§ 3 

 
Wyniki pracy intelektualnej powstałe w ramach stosunku pracy 

 
1. Wyniki pracy intelektualnej uznawane są za stworzone w rezultacie wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy, jeżeli: 
a) zostają stworzone przez osobę zatrudnioną w uczelni w ramach stosunku pracy w czasie trwania 
zatrudnienia, 
b) stworzenie wyników mieści się w zakresie obowiązków służbowych Pracownika. 
2. Wyniki pracy intelektualnej stworzone w czasie trwania stypendium naukowego w innej uczelni, 
grantu uczelnianego lub urlopu naukowego uważa się za stworzone w trakcie wykonywania zadań 
określonych stosunkiem pracy w WSEI 
3. Jeżeli wyjazd na stypendium nie był finansowany przez uczelnię i Pracownik przebywał na urlopie 
bezpłatnym to powstałe w tym czasie wyniki pracy intelektualnej nie uważa się za stworzone w ramach 
stosunku pracy. 
3. Zasady nabycia przez uczelnię praw do wyników pracy intelektualnej stworzonych przez Pracownika 
delegowanego do innej szkoły wyższej, placówki naukowej lub badawczej w kraju lub za granicą 
zostaną każdorazowo określone w umowie. 
 

§ 4 
 

Prawa i obowiązki twórcy, Pracownika uczelni 
 

1. Twórcy wyników pracy intelektualnej zawsze przysługują prawa autorskie osobiste, w szczególności 
prawo do autorstwa wyniku, prawo do nienaruszalności treści i formy wyniku oraz jego rzetelnego 
wykorzystania, prawo do oznaczenia wyniku swoim nazwiskiem lub pseudonimem. 
2. Autorskie prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej stworzonej w rezultacie wykonywania 
obowiązków pracowniczych nabywa uczelnia z chwilą przyjęcia tych wyników. 
3. Twórca nowego wyniku pracy intelektualnej jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego 
wyniku Rektorowi lub upoważnionej do działania w jego imieniu osobie. Rektor w oparciu o własną 
wstępną ocenę innowacyjności rozwiązania podejmuje decyzję dotyczącą: 
- ubiegania się o ochronę prawną wyniku pracy intelektualnej , 
- przekazania do komercyjnego wykorzystania, 
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- podjęcia działań zmierzających do dopracowania lub uzupełnienia wyniku pracy intelektualnej ,  
- podjęcia innych działań, których celem jest zabezpieczenie interesów Uczelni. 
4. Twórca wyniku pracy intelektualnej ma prawo do zgłoszenia tego wyniku Rektorowi z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania o ochronę prawną rozwiązania. 
5. Uczelni przysługuje prawo pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego stworzonego przez 
Pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy na warunkach określonych w 
odrębnej umowie, nie później jednak niż przed upływem sześciu miesięcy od dostarczenia utworu 
przez Twórcę. 
6. Uczelnia może korzystać, bez odrębnego wynagrodzenia Twórcy, z materiału naukowego zawartego 
w utworze naukowym dla celów badawczych, dydaktycznych lub marketingowych, jak również 
udostępniać ten materiał osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub 
zostało postanowione w umowie. 
7. Twórca nie może ujawnić w żadnej formie wyniku pracy intelektualnej, jeżeli takie ujawnienie 
pozbawiłoby Uczelnią możliwości uzyskania ochrony prawnej tych wyników lub możliwości 
gospodarczego ich wykorzystywania. 
8. Tryb przekazania wyników pracy intelektualnej do publikacji w wydawnictwach wewnętrznych i 
zewnętrznych określają regulaminy tych wydawnictw. 
9. Publikacje wydane w wydawnictwach wewnętrznych uczelni, Biblioteka Główna będzie udostępniać 
na zasadach ogólnych. 
10. Z chwilą zakończenia stosunku pracy Twórcy, nie wolno bez zgody uczelni wykorzystywać wyniku 
pracy intelektualnej w dalszej pracy zawodowej Twórcy. 
12. We wszelkich publikacjach prezentujących wynik pracy intelektualnej uczelnia Wymienia Twórcę 
wyniku. 

§ 5 
 

Korzystanie z praw majątkowych do wyników pracy intelektualnej 
 

1. Uczelnia przy wykorzystaniu praw majątkowych do wyników pracy intelektualnej kieruje się 
własnym interesem oraz interesem ogólnospołecznym. 
2. Uczelnia stwarza warunki do efektywnego wykorzystania wyników pracy intelektualnej poprzez 
sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej, w tym: 
- zachęcania twórców do podejmowania działalności gospodarczej, 
- wspieranie tej działalności w początkowym jej okresie 
- popieranie innych form przedsiębiorczości akademickiej, 
3. Uczelnia podejmuje działania wspierające społeczność akademicką mające na celu zwiększenie 
aktywności twórczej poprzez utworzoną jednostkę organizacyjną pn Park Technologiczny a także 
poprzez organizowanie konferencji, targów, konkursów itp. 
4. Uczelnia stwarza studentom możliwość wyboru tematyki prac dyplomowych.  W przypadku realizacji 
przez studenta tematyki pracy, będącej częścią bądź całością pracy badawczej realizowanej na 
zamówienie podmiotu zewnętrznego lub mającej istotne znaczenie dla uczelni, zawarcie umowy o 
przeniesienie praw majątkowych do wyników zawartych w tych pracach na rzecz Uczelni jest 
obligatoryjne. 
5. Tryb wyboru i zatwierdzania tematyki pracy, składania stosownych oświadczeń oraz wzory 
oświadczeń i umów, a także zasady udzielania studentom pomocy przez uczelnię oraz uprawnień 
promotora (opiekuna) do wyniku pracy określa regulamin przygotowania i obrony prac dyplomowych. 
6. Promotor pracy dyplomowej może korzystać z wyników zawartych w pracy pod warunkiem podania 
źródła. 
7. Autorem pracy dyplomowej jest student. 
8. W wyjątkowym przypadkach, promotor może być uznany za współautora pracy dyplomowej 
swojego studenta, o ile wniesie do niej twórczy wkład. 



4 
 

9. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie 
opublikuje  pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, 
chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. 
10. Uprawnionym do zawierania umów w zakresie korzystania z praw majątkowych do wyników pracy 
intelektualnej jest rektor. 
11. Zawierane przez Uczelnię z osobami trzecimi umowy o dzieło lub zlecenia powinny określać zasady 
korzystania z praw majątkowych do mogących powstać wyników pracy intelektualnej. 
12. Twórca wyników pracy intelektualnej, do których prawa przysługują Uczelni może zwrócić się do 
Rektora o przekazanie mu tych praw i przekazanie to może nastąpić, jeżeli nie zostaną naruszone żadne 
uprawnienia ani zobowiązania uczelni. 
 

§ 6 
 

Klauzula poufności 
 
1. Wszelkie poufne informacje dotyczące wyników pracy intelektualnej, których ujawnienie mogłoby 
pozbawić możliwości uzyskania ochrony prawnej lub gospodarczego wykorzystania nie mogą być 
ujawniane osobom trzecim, chyba że Uczelnia i instytucja współfinansująca prace wyrażą na to zgodę.  
2. W umowach dotyczących wyników pracy intelektualnej należy zastrzec klauzulę poufności 
informacji. 
 

§ 7 
 

Ochrona dóbr osobistych uczelni 
 

1. Użycie nazwy oraz logo uczelni do celów komercyjnych niezwiązanych z działalnością uczelni może 
nastąpić tylko na podstawie decyzji lub umowy podpisanej przez Rektora. 
 

§ 8 
 

Podział uzyskanych korzyści majątkowych 
 

1. Podział korzyści majątkowych uzyskanych przez Uczelnię, w rezultacie wykorzystywania wyników 
pracy intelektualnej, w postaci: 
- opłat licencyjnych, 
- udziału w korzyściach ze stosowania utworu, projektu wynalazczego lub rozwiązania innowacyjnego 
przez osobę współuprawnioną, 
- zapłata za przeniesienie prawa dokonana zostaje według następujących zasad: 

o 50% - wynagrodzenia dla twórców, 
o 50% - uczelnia. 

2. Twórca ma prawo złożyć do Rektora wniosek o zawarcie z nim umowy o wynagrodzenie na 
warunkach indywidualnych w szczególności, gdy dokonanie projektu wynalazczego, utworu lub 
rozwiązania innowacyjnego nastąpiło bez lub z niewielkim zaangażowaniem potencjału badawczego 
uczelni. 
3. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dochodów z tytułu korzystania z projektu wynalazczego, 
utworu lub rozwiązania innowacyjnego na własne potrzeby , w tym również z tytułu sprzedaży przez 
uczelnię wyrobów zawierających te rozwiązania lub z tytułu świadczenia przez uczelnię usług na rzecz 
osób trzecich przy wykorzystaniu tych rozwiązań, uczelnia zobowiązana jest do wypłacenia twórcy 
wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie. 
4. W przypadku, gdy utwór, projekt wynalazczy lub rozwiązanie innowacyjne wykorzystywane jest 
przez uczelnię wyłącznie do celów badawczych lub dydaktycznych, twórcy tego rozwiązania 
wynagrodzenie nie przysługuje.  
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§ 9 
Inne postanowienia 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 
z późn. zmianami), 
- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. nr 47 poz. 211 
z późn. zmianami), 
- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  poz. 1665 ). 


