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Uchwała nr 344 

Senatu SGH  

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie  

Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 

własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 86c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat SGH uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej i ich komercjalizacji oraz 

korzystania z infrastruktury badawczej w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie”; 

 

2) w § 1: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) CRZiTT – Centrum Relacji Zewnętrznych  

i Transferu Technologii”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) infrastruktura badawcza SGH – 

będące w posiadaniu SGH budynki, pomieszczenia, narzędzia, sprzęt 

techniczny, aparatura, infrastruktura techniczna oraz usługi dostępne na terenie 

SGH, służące i wykorzystywane do prowadzenia prac badawczych lub 

naukowych;”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) know-how – informacje poufne o charakterze 

technicznym, technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, mające 

wartość gospodarczą;”, 

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Regulamin – niniejszy Regulamin;”, 

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) rezultat twórczy – wynalazek, wzór użytkowy, 

wzór przemysłowy i topografia układu scalonego w rozumieniu ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, a także know-how;”; 
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3) w § 3: 

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) zasady korzystania z majątku SGH do 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczenia usług naukowo-badawczych;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) zasady korzystania z infrastruktury 

badawczej.”; 

 

4) w § 5:  

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „SGH nabywa  

z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu pracowniczego 

stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy  

w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, 

chyba że ustawa lub umowa o pracę stanowią inaczej. Nabycie następuje na 

wszelkich istniejących polach eksploatacji, a w szczególności:”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Decyzję w sprawie przyjęcia utworu 

pracowniczego podejmuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono 

inaczej, SGH przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu pracownika, 

który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. 

Z zastrzeżeniem § 14 ust. 5, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 

dostarczenia utworu pracowniczego nie zawarto z twórcą umowy o wydanie 

utworu pracowniczego albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia 

utwór pracowniczy nie został opublikowany.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. SGH może, bez odrębnego wynagrodzenia dla 

twórcy, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze oraz 

udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego 

przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Przyjęty naukowy utwór pracowniczy może być 

bezpłatnie wykorzystywany przez twórcę do jego własnej działalności naukowej 

i dydaktycznej w SGH, zaś udostępnienie przyjętego utworu w inny sposób 

wymaga zgody SGH.”, 

f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Utwory są dostarczane do Rektora SGH  

i Rektor je przyjmuje lub zgłasza uwagi o charakterze proceduralnym.”; 
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5) w § 6: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rezultat twórczy stworzony przez pracownika 

może być nieodpłatnie wykorzystywany do jego działalności naukowej  

i dydaktycznej w SGH, zaś udostępnienie rezultatu twórczego w inny sposób 

lub do innych celów wymaga zgody SGH.”, 

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. W razie podjęcia, za zgodą dyrektora CRZiTT, 

indywidualnej współpracy z podmiotem zewnętrznym dotyczącej utworów 

pracowniczych lub rezultatów twórczych, których dotyczy proces 

komercjalizacji, pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji konfliktu 

interesów wobec SGH, a jeżeli taka sytuacja wystąpi lub zajdzie uzasadniona 

obawa, że może wystąpić, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 

dyrektora CRZiTT celem uzgodnienia dalszego postępowania.”; 

 

6) w § 7:  

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. SGH jest uprawniona do nieodpłatnego 

korzystania z utworów studenckich do celów badawczych i dydaktycznych,  

w tym udostępniania ich pracownikom dla celów niekomercyjnych,  

z zastrzeżeniem ust. 8.”, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Umowa, o której mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i reguluje w szczególności zasady korzystania z rezultatów twórczych lub 

utworów studenta oraz jego wynagradzania z tego tytułu, z wyłączeniem 

wynagrodzenia z tytułu korzystania przez SGH z utworów studenta dla 

własnych celów badawczych, naukowych i dydaktycznych w ramach 

dozwolonego użytku.  

 

7) w § 9: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Umowa zawierana przez SGH z doktorantami 

lub osobami trzecimi, w związku z realizacją której może dojść do powstania 

dóbr intelektualnych, określa zasady, na jakich strony będą uprawnione do 

korzystania z powstałych dóbr intelektualnych, przy czym do obowiązków 

kierownika jednostki organizacyjnej należy dążenie do zapewnienia SGH 

autorskich praw majątkowych oraz praw wyłącznych do dóbr intelektualnych.”, 
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Umowa, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określa 

w szczególności zakres dozwolonego korzystania przez twórcę z własności 

intelektualnej, a także przysługujące twórcy prawa oraz wynagrodzenie, z 

wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu korzystania przez SGH z utworów dla 

własnych celów badawczych, naukowych i dydaktycznych w ramach 

dozwolonego użytku.”; 

 

8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Autorskie prawa majątkowe do programu 

komputerowego stworzonego przez pracownika SGH w wyniku wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy przysługują SGH, o ile umowa z pracownikiem nie 

stanowi inaczej.”; 

 

9) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 

Komercjalizacja dóbr intelektualnych 

1. Komercjalizacja dóbr intelektualnych może być przeprowadzona w szczególności 

w następujących formach: 

1) udzielenia odpłatnej licencji osobie trzeciej na korzystanie z dobra 

intelektualnego; 

2) przeniesienia praw autorskich na podmiot trzeci w zamian za wynagrodzenie; 

3) wniesienia aportem do spółki celowej. 

2. Pracownik obowiązany jest informować kierownika jednostki organizacyjnej  

o wykonaniu czynności w ramach obowiązków służbowych, wynikających  

z łączącego go z SGH stosunku pracy, których rezultatem jest lub może być 

powstanie dobra intelektualnego, mającego znaczenie komercyjne,  

a w szczególności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-

how związanego z tymi wynikami. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje  

o wykonaniu przez pracownika czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

dyrektora CRZiTT. 

3. Na wniosek dyrektora CRZiTT, Rektor lub osoba przez niego upoważniona,  

w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania zgodnie z ust. 1 od pracownika lub 

kierownika jednostki organizacyjnej informacji o wynikach badań naukowych lub 
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prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, podejmuje 

decyzję w sprawie ich komercjalizacji, chyba że Regulamin przewiduje inaczej.  

4. O decyzji w sprawie komercjalizacji informowany jest pisemnie pracownik, 

kierownik jednostki organizacyjnej oraz dyrektor CRZiTT. 

5. Obsługę związaną z opracowaniem planu komercjalizacji, pozyskaniem 

kontrahentów, w tym z działaniami promocyjnymi i reklamowymi, prowadzeniem 

negocjacji i sporządzaniem projektu umowy, dotyczącej komercjalizacji, a także 

rozliczeniami świadczeń wynikających z umowy, zapewnia CRZiTT. 

6. Aktywne uczestniczenie w procesie komercjalizacji stanowi prawo i obowiązek 

twórcy będącego pracownikiem. Kierownik jednostki organizacyjnej 

zatrudniającej twórcę jest obowiązany, w miarę możliwości, ułatwić pracownikowi 

realizację prawa i obowiązku, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Warunki uczestnictwa twórcy w procesie komercjalizacji określa dyrektor CRZiTT 

w porozumieniu z twórcą i kierownikiem jednostki organizacyjnej.  

7. Twórca będący pracownikiem, ma obowiązek udostępnienia SGH wszystkich 

posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na 

których je utrwalono, oraz doświadczeń technicznych potrzebnych do 

komercjalizacji, jak również powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek 

działań zmierzających do wdrażania wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych bez udziału SGH. 

8. Obowiązki pracowników określone w ust. 6 i 7, trwają nie dłużej niż przez okres 

przysługiwania SGH praw do dóbr intelektualnych, których twórcą jest pracownik.  

9. W przypadku podjęcia przez SGH decyzji o niekomercjalizacji, SGH jest 

zobowiązana, w terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty 

zawarcia umowy o odpłatne przeniesienie praw do wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych, jak również związanymi z tymi wynikami: know-how, 

utworami wraz z własnością nośników, na których je utrwalono oraz 

doświadczeniami technicznymi.  

10. Umowa o przeniesienie praw na twórcę, o której mowa w ust. 9, powinna zostać 

zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

11. Wynagrodzenie przysługujące SGH za przeniesienie praw nie może być wyższe 

niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 

zawarcia umowy.  
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12. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 9, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z przekazanymi informacjami, 

utworami wraz z własnością nośników, na których je utrwalono,  

i doświadczeniami technicznymi, przysługują SGH.  

13. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, SGH oraz pracownik 

mogą, w sposób odmienny niż stanowi Regulamin, określić w drodze umowy 

prawa do tych wyników lub sposób i tryb ich komercjalizacji.  

14. Ust. 2 oraz ust. 7-12 nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania 

lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników 

badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz 

innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone); 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania 

wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym 

z tymi wynikami.”; 

 

10) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Szczegółowe zasady udzielania licencji  

w zakresie praw do dóbr intelektualnych przez SGH określa Rektor.”; 

 

11) w § 13 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. SGH w celu realizacji zadań określonych w ust. 

1 i 2 niniejszego paragrafu może na pokrycie kapitału zakładowego spółki 

celowej wnieść w całości lub w części wkład niepieniężny (aport) w postaci 

m.in. wyników badań naukowych i prac rozwojowych, autorskich praw 

majątkowych lub osobistych, know-how, a także prawa własności 

przemysłowej.”,  

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. SGH może, w drodze odpłatnej 

lub nieodpłatnej umowy, powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do 

wyników, prawami autorskimi, know-how, a także prawami własności 

przemysłowej, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.”; 
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12) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli umowa z twórcą lub Regulamin nie 

stanowi inaczej, zysk netto uzyskany z komercjalizacji, dzielony jest następująco: 

twórcy przysługuje 50%, zaś pozostałe 50% przysługuje SGH.”; 

 

13) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wewnętrzne wykorzystywanie dóbr 

intelektualnych przez inną jednostkę organizacyjną SGH niż CRZiTT wymaga 

każdorazowo zgody CRZiTT.”; 

 

14) w § 16: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Zasady korzystania z infrastruktury badawczej oraz 

majątku SGH”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W umowie, o której mowa w ust. 1, pracownicy, 

doktoranci i studenci, którym udostępnione zostało należące do SGH mienie, 

zobowiązują się w szczególności do wykorzystywania udostępnionego mienia 

wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem badań lub prac na rzecz SGH 

oraz przyjmują odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W związku z komercjalizacją dóbr 

intelektualnych SGH może odpłatnie zezwolić na korzystanie ze swojego mienia 

lub infrastruktury badawczej osobom trzecim lub spółce celowej.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W szczególnych przypadkach SGH może ustalić 

preferencyjne, odbiegające od cen rynkowych, zasady odpłatności za 

korzystanie z mienia lub infrastruktury badawczej SGH.”, 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W zakresie negocjacji umów  

z osobami trzecimi, a dotyczącymi infrastruktury badawczej, SGH jest 

reprezentowane przez CRZiTT.”, 

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Jeśli korzystanie z mienia SGH będzie połączone 

z dostępem do lub korzystaniem z własności intelektualnej SGH, strony  

w umowie akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do jego 

przestrzegania. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna 

zawierać klauzulę o zachowaniu poufności.”; 

  

15) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W oparciu o ustawę o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, ustawę Prawo własności przemysłowej oraz inne 
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ogólnie obowiązujące przepisy, SGH wykorzystuje wszelkie dostępne środki 

przewidziane przez przepisy prawa, celem ochrony praw będących 

przedmiotem niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez powierzanie 

ich ochrony wyspecjalizowanym organizacjom zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi, zgłaszanie popełnienia przestępstw organom ścigania lub 

kierowania spraw z oskarżenia prywatnego.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie zgłoszenia rezultatu twórczego albo 

uzyskania względem rezultatu twórczego prawa ochronnego przez osobę 

nieuprawnioną, SGH jest zobowiązana niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki 

prawne, a w szczególności zażądać: 

1) umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu lub 

2) udzielenia jej patentu albo przeniesienia na nią już udzielonego prawa za 

zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania prawa lub 

3) wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych od osoby, która nie będąc do tego uprawniona, 

zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest 

odpowiedzialny za organizowanie badań naukowych i prac rozwojowych  

w sposób zapewniający zachowanie poufności w zakresie rezultatów 

twórczych.”; 

 

16) w: § 6 ust. 2, 5, 6, 7, § 12 ust. 2, § 13 ust. 4, § 14 ust. 1, § 18 ust. 1 użyty skrót 

„CTT” zastępuje się skrótem „CRZiTT”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


