
Regulamin 

zarządzania wynikami pracy intelektualnej, 

komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych 

w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 
 

§ 1 

1. Autorskie prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej stworzone w rezultacie 

wykonywania obowiązków pracowniczych przez osoby pozostające w stosunku pracy z 

Akademią Pomorską nabywa Akademia. 

 

2. Przez wyniki pracy intelektualnej z ust. 1 rozumie się w szczególności podlegające 

ochronie prawnej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, 

topografie układów scalonych, know how, bazy danych, utwory prawa autorskiego, 

przedmioty praw pokrewnych, programy komputerowe. 

 

§ 2 

1. Prawa Akademii do wyników pracy intelektualnej stworzonych przez osoby pozostające z 

Nią w innych relacjach niż określone w § 1ust. 1 (zwłaszcza zatrudnione na zasadach 

zlecenia, umowy o dzieło, itp.) określają, umowy z nimi zawarte. 

 

2. Akademia zabezpiecza prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej w umowach 

zawieranych z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi biorąc pod uwagę w 

szczególności ich powstawanie z wykorzystaniem Jej zasobów materialnych i 

intelektualnych. 

 

3. W Uzasadnionych przypadkach Akademia może rezygnować z przeniesienia praw do 

dóbr intelektualnych powstałych z udziałem Jej pracowników lub przy wykorzystaniu 

majątku Akademii. 

 

§ 3 

1. Pracownicy zgłaszają powstanie dobra intelektualnego, mogącego przysporzyć korzyści 

materialne Akademii, a objętych niniejszym regulaminem Prorektorowi ds. Programów 

Europejskich i Współpracy z Gospodarką lub Dziekanowi odpowiedniego Wydziału, 

którzy określają dalszy tryb postępowania w tej sprawie. 

 

2. Twórca dzieła intelektualnego niezadowolony z ustaleń z ust. 1 może sprawę skierować 

do Rektora, którego decyzje są ostateczne. 

 

§ 4 

1. Własność intelektualna stanowiąca przedmiot praw Akademii może być 

komercjalizowana. 

 

2. Sposobami komercjalizacji może być w szczególności jej udostępnienie osobom trzecim 

za wynagrodzeniem lub przekazanie spółce celowej z udziałem Akademii, której celem 

będzie wdrożenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych Akademii. 

 



§ 5 

Dochody uzyskane przez Akademię z tytułu komercjalizacji dóbr intelektualnych przeznacza 

się w 80% dla twórcy lub twórców, w 20% do dyspozycji Uczelni. Szczegółowy podział 

dochodów określa odpowiednie zarządzenie Rektora.  

 

§ 6 

Akademii przysługuje pierwszeństwo publikacji utworów, będących wynikiem pracy 

intelektualnej Jej pracowników, które wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia 

utworu osobom z § 3 ust. 1, nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w 

okresie dwóch lat od jego dostarczenia utwór nie został opublikowany. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

następujących ustaw: 

- Prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r. (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z 

późn. zm.), 

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 04.02.1994 r. (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.), 

- O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), 

- O ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 r.  (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402 z późn. 

zm.),  

- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm.), 

- Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (t. j. dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

- Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 

 

§ 8 

Regulamin stosuje się odpowiednio także do doktorantów, studentów, stażystów i 

stypendystów Akademii, o ile nie został wyłączony ze stosowania odrębnymi umowami lub 

regulacjami prawnymi. 

  


