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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Poz. 9 

UCHWAŁA NR 168 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 22 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, 

korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. W uchwale nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 
2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony 
własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2011 r. Nr 1, 
poz. 1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownicy jednostek w porozumieniu z Biurem Spraw Pracowniczych 
w trybie niezwłocznym podpiszą takie porozumienia z podległymi im pracownikami 
i najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. złożą Rektorowi sprawozdania z realizacji tego 
obowiązku (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2).”. 

2. W Regulaminie nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej 
na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 314 
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na 
Uniwersytecie Warszawskim wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W stosunku do osób niepozostających z Uniwersytetem Warszawskim 
w stosunku pracy a uczestniczących w pracach, które mogą doprowadzić do 
powstania przedmiotów własności intelektualnej na podstawie zawartych z nimi 
umów, stosuje się odpowiednio postanowienia § 5, 5a i 6 niniejszego Regulaminu.”; 

2) w § 3 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. „Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).”; 
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3) w § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Przez „pracownicze rezultaty twórcze” oraz „utwory pracownicze” rozumie się: 
a) rezultaty twórcze oraz utwory powstałe w wykonaniu obowiązków wynikających 

ze stosunku pracy w Uniwersytecie, realizowanych w ramach tzw. pensum oraz 
godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art. 130 ust. 3 i art. 131 ust. 1 Ustawy, 

b) z umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pomoc, zawieranych przez 
pracowników z Uniwersytetem, 

c) w wykonaniu umów z podmiotami trzecimi, których Uniwersytet jest stroną, w tym 
również w wykonaniu przez Uniwersytet zadań finansowanych ze środków 
publicznych.”; 

4) w § 3 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. Przez „pracownicze rezultaty twórcze” oraz „utwory pracownicze” rozumie 
się również rezultaty twórcze oraz utwory powstałe przy pomocy Uniwersytetu, o ile 
w zawartej umowie o pomoc ustalono, że prawa do rezultatów twórczych oraz 
utworów będą przysługiwały Uniwersytetowi w całości lub części.”; 

5) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. W odniesieniu do utworów pracowniczych, o których mowa w § 3 ust. 12 
lit. a i c oraz ust. 12a zastosowanie mają postanowienia § 5 Regulaminu. Twórcy 
przysługują autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do utworów pracowniczych, 
o których mowa w § 3 ust. 12 lit. b zgodnie z postanowienia § 5a Regulaminu.  

2. Uprawnienia do pracowniczych rezultatów twórczych, o których mowa w § 3 
ust. 12 lit. a-c oraz ust. 12a określają postanowienia § 6 Regulaminu.”; 

6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 
Postanowienia dotyczące utworów pracowniczych, o których mowa  

w § 3 ust. 12 lit. a i c oraz ust. 12a 

1. Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego przysługują Twórcy. 

2. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługują, Twórcy, 
z wyjątkiem utworów naukowych będących programami komputerowymi i bazami 
danych, do których nabycie następuje zgodnie z ust. 3 poniżej. 

3. Twórca może opublikować lub w inny sposób rozpowszechniać utwór 
naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, pod warunkiem, że 
ujawnienie takiego utworu nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych 
pracowniczych rezultatów twórczych, do których zgodnie z niniejszym Regulaminem 
prawa do uzyskania praw wyłącznych przysługują Uniwersytetowi. Twórca 
obowiązany jest do umieszczania obok swojego nazwiska pełnej nazwy 
Uniwersytetu. 

4. Uniwersytet nabywa z chwilą stworzenia utworu pracowniczego, innego 
niż utwór naukowy, autorskie prawa majątkowe na wszystkich znanych w chwili 
stworzenia utworu pracowniczego polach eksploatacji.”; 
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7) dodaje się § 5a w brzmieniu: 

 
„§ 5a 

Postanowienia dotyczące utworów pracowniczych, o których mowa  
w § 3 ust. 12 lit. b  

1. Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego przysługują Twórcy. 

2. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługują, 
z zastrzeżeniem ust. 6, Twórcy.  

3. Twórca może opublikować lub w inny sposób rozpowszechniać utwór 
naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, pod warunkiem, że 
ujawnienie takiego utworu nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych 
pracowniczych rezultatów twórczych, do których zgodnie z niniejszym Regulaminem 
prawa do uzyskania praw wyłącznych przysługują Uniwersytetowi. Twórca 
obowiązany jest do umieszczania obok swojego nazwiska jako Twórcy, pełnej nazwy 
Uniwersytetu. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworów dydaktycznych przysługują 
Twórcy. Twórca może przenieść na Uniwersytet autorskie prawa majątkowe do 
utworów dydaktycznych. Zakres i warunki takiego przeniesienia określa umowa 
zawarta pomiędzy Twórcą a Uniwersytetem. 

5. W stosunku do utworów dydaktycznych sporządzonych celem 
umieszczenia ich na platformach internetowych, do których nie przeniesiono na 
Uniwersytet autorskich praw majątkowych, Uniwersytetowi przysługuje prawo 
pierwszeństwa ich opublikowania na warunkach określonych umową, o której mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od złożenia przez 
Twórcę takiego utworu, Uniwersytet nie oświadczy gotowości jego wydania lub nie 
zawrze umowy o jego wydanie, albo utwór nie zostanie wydany w terminie dwóch lat 
od jego przyjęcia, pierwszeństwo Uniwersytetu do wydania wygasa. W takim 
przypadku Uniwersytet ma prawo do nieodpłatnego korzystania z materiałów 
zawartych w utworze dydaktycznym oraz prawo do jego nieodpłatnego udostępniania 
osobom trzecim, chyba, że inaczej postanowiono w umowie o pracę. 

6. Autorskie prawa majątkowe do utworów innych niż utwory naukowe 
i utwory dydaktyczne, Uniwersytet nabywa z chwilą przyjęcia utworu. Postanowienie 
to dotyczy również programów komputerowych oraz baz danych, będących utworami 
nawet jeżeli mają one jednocześnie charakter utworów naukowych. Nabycie 
następuje na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzaniu dowolnymi 

technikami egzemplarzy utworu, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, 
reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, 
fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, 
w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach 
nośników, w tym także trwałym lub czasowym wprowadzeniu do pamięci 
komputera lub innego urządzenia elektronicznego; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– wprowadzaniu do obrotu, użyczeniu lub najmie oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 
publicznym wykonaniu, wystawieniu, wyświetleniu, odtworzeniu lub nadawaniu 
i reemitowaniu, a także publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby 
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każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Uniwersytet jest upoważniony do dokonywania zmian w utworze, chyba że 
umowa stanowi inaczej.”. 

3. Wzór Porozumienia stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 314 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na 
Uniwersytecie Warszawskim otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

4. Wzór Oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr 314 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na 
Uniwersytecie Warszawskim otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: M. Pałys 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 168 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania 

i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim 
 

Wzór 
 
 

POROZUMIENIE 
 
 

zawarte w dniu ____________ pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Warszawskim, reprezentowanym przez _____________ zwanym 
dalej „Pracodawcą”,  
 
a 
______________________________ 
Imię i nazwisko 
 
______________________________ 
Stanowisko 
 
______________________________ 
 
Jednostka organizacyjna  

 
zwanym dalej „Pracownikiem” 

 
 
 

W związku z uchwałą nr 314 Senatu UW z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwałą nr 168 Senatu UW z dnia 22 stycznia 

2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu UW z dnia 19 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności 

intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oświadczam, iż zapoznałem się 

z treścią wymienionego Regulaminu oraz przyjmuję go do wiadomości 

i przestrzegania. 

 
 
 
_______________________________ 
 

_________________________________

Podpis Pracownika Podpis Pracodawcy 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 168 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania 

i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim 
 

Wzór 
 
 

 
______________________________ 
 Imię i nazwisko 
 
______________________________ 
 Stanowisko 
 
______________________________ 

Jednostka organizacyjna  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z  uchwałą nr 314 Senatu UW z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwałą nr 168 Senatu UW z dnia 22 stycznia 

2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu UW z dnia 19 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności 

intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oświadczam, iż zapoznałem się 

z treścią wymienionego Regulaminu oraz przyjmuję go do wiadomości 

i przestrzegania. 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
 

_________________________________

Data złożenia oświadczenia Podpis pracownika 
 
 


