
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała 
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

nr 31/WAT/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 
prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej  

oraz zasad komercjalizacji”  
 

Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje:  

§ 1 
 

Uchwala się „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2 
 

1. Traci moc uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego nr 39/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami 
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”  

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
Regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

     Przewodniczący Senatu 
 
 

  (-) płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 



 Załącznik  
do uchwały Senatu WAT  

nr 31/WAT/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

  
 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji określa w szczególności: 

1) prawa i obowiązki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, zwanej dalej „WAT”, pracowników oraz studentów  
i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 

2) zasady wynagradzania twórców; 
3) zasady i procedury komercjalizacji; 
4) zasady korzystania z majątku WAT wykorzystywanego do komercjalizacji 

oraz świadczenia usług naukowo-badawczych; 
5) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą 

będącym pracownikiem a WAT; 
6) zasady i tryb przekazywania WAT: 

a) przez pracownika, studenta lub doktoranta informacji o wynikach 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym 
z tymi wynikami,  

b) informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji, 
c) przez pracownika przysługujących WAT części środków uzyskanych 

z komercjalizacji; 
7) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez WAT informacji  

o decyzjach, o których mowa w art. 86e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zasady i tryb przekazywania 
przez WAT przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych 
z komercjalizacji. 
 

 § 2  
 
Ilekroć w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji jest mowa o: 

1) CTT - rozumie się przez to Centrum Transferu Technologii Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; 

2) dobrach intelektualnych - rozumie się przez to dobra intelektualne po-
wstałe przy pomocy WAT, w tym pracownicze i niepracownicze dobra in-
telektualne podlegające ochronie prawnej, w tym: 
a) na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych - stanowiące przedmiot: 

 prawa autorskiego (utwory), 



 praw pokrewnych, 
b) na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,  

stanowiące bazy danych, 
c) na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, sta-
nowiące przedmioty prawa własności przemysłowej: 

 wynalazki,  

 wzory użytkowe,  

 wzory przemysłowe, 

 topografie układów scalonych,  

 znaki towarowe, 

 oznaczenia geograficzne, 
d) na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, stanowiące know-how;  
3) dobrach intelektualnych niepracowniczych - rozumie się przez to dobra 

intelektualne stworzone na podstawie zawartej z WAT umowy 
cywilnoprawnej (w szczególności: umowy zlecenia, umowy o dzieło) przez 
twórcę będącego: 
a) pracownikiem, w zakresie nie objętym obowiązkami wynikającymi ze 

stosunku pracy, lub - w przypadku żołnierza zawodowego - 
wyznaczenia na stanowisko służbowe w WAT, 

b) inną osobą; 
4) dobrach intelektualnych pracowniczych - rozumie się przez to dobra 

intelektualne stworzone przez twórcę będącego pracownikiem w ramach 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub wyznaczenia na 
stanowisko służbowe w WAT; 

5) informacjach poufnych WAT dotyczących dóbr intelektualnych - rozumie 
się przez to niepodlegające ochronie z mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
r. o ochronie informacji niejawnych oraz nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje dotyczące dóbr intelektualnych: 
techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których WAT podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności, a ich ujawnienie spowoduje 
lub spowodowało by szkodę dla interesu WAT, w szczególności wiązałoby 
się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej lub niweczyłoby możliwość 
uzyskania ochrony prawnej, w tym rozumie się informacje:  
a) określane jako „know-how”, 
b) inne informacje będące w formie nieutrwalonej;  

6) inwestorze - rozumie się przez to podmiot zewnętrzny mogący wziąć 
udział w tworzeniu spółki komercjalizującej; 

7) know-how - rozumie się przez to pakiet nie poddanych ochronie prawnej 
informacji praktycznych, będących informacjami poufnymi WAT 
dotyczącymi dóbr intelektualnych wynikających z doświadczenia  
i związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi 
prowadzonymi w WAT, które: 
a) nie są jawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, 
b) są istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wdrażania 

wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i wytwarzania 
produktów, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacje


c) są zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, 
aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i 
istotności, 

w tym np.: informacje dotyczące nieopatentowanych wynalazków, 
informacje dotyczące niezarejestrowanych wzorów użytkowych, 
informacje techniczne dotyczące stosowania patentów lub wzorów 
użytkowych, doświadczenie organizacyjne związane z przedmiotami 
prawa własności przemysłowej; 

8) komercjalizacji, bez bliższego określenia - rozumie się przez  
to komercjalizację bezpośrednią i pośrednią; 

9)  komercjalizacji bezpośredniej - rozumie się przez to sprzedaż wyników 
badań naukowych, prac rozwojowych 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; 

10)  komercjalizacji pośredniej - rozumie się przez to 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 badań 
naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi 
wynikami; 

11) Komisji ds. Własności Intelektualnej - rozumie się przez to Komisję 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  
ds. Własności Intelektualnej, będącą radą nadzorującą CTT, o której 
mowa w art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym; 

12)  obowiązkach wynikających ze stosunku pracy - rozumie się przez 
to również obowiązki wynikające ze stosunku służbowego w ramach 
wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w WAT; 

13)  pomocy WAT - rozumie się przez to wkład WAT, który miał wpływ  
na powstanie dobra intelektualnego, wyrażający się w szczególności  
w nakładach finansowych, technicznych, materiałowych, organizacyjnych 
bądź innych (np. fachowa pomoc merytoryczna, udostępnienie 
laboratoriów, pomieszczeń i urządzeń);   

14)  pracowniku - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy  
z WAT na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru 
lub mianowania, a także żołnierza zawodowego wyznaczonego 
na stanowisko służbowe w WAT z uwzględnieniem przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;  

15)  prawach do dóbr intelektualnych - rozumie się przez to wszelkie prawa 
majątkowe do dóbr intelektualnych, w tym prawa: 
a) do uzyskania ochrony tych dóbr intelektualnych, w szczególności 

prawa do uzyskania: 

 patentów oraz dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, 

 praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, 

 praw z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, 

 praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów 
scalonych oraz oznaczeń geograficznych, 

 praw z rejestracji wzoru wspólnotowego, 
b) wyłączne do tych dóbr intelektualnych, w szczególności: 

 autorskie prawa majątkowe do utworów, 



 prawa pokrewne, 

 prawa do baz danych, 

 patenty  oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, 

 prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, 

 prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, 

 prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów 
scalonych oraz oznaczeń geograficznych, 

 prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego; 
16)  przepisach prawa - rozumie się przez to również prawo wewnętrzne WAT; 
17)  Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin;  
18)  rozporządzaniu prawem do dobra intelektualnego należącego do WAT  

- rozumie się przez to czynności rozporządzające prawami do dóbr 
intelektualnych należącymi do WAT, w tym m.in.: 
a) przeniesienie prawa do dobra intelektualnego na inny podmiot, np. 

poprzez ich sprzedaż lub darowiznę, 
b) udzielenie licencji na korzystanie z praw do dóbr intelektualnych; 
c) wniesienie do spółki celowej w formie aportu praw do dóbr 

intelektualnych;  
19)  spółce celowej - rozumie się przez to spółkę celową utworzoną przez 

WAT na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym; 

20)  spółce komercjalizującej (spin-off) - rozumie się przez to spółkę 
utworzoną przez spółkę celową z możliwym udziałem twórcy (twórców) 
oraz inwestora,  w celu komercjalizacji praw do dóbr intelektualnych; 

21)  stworzeniu dobra intelektualnego - rozumie się przez to również 
modyfikację dobra już istniejącego, jeśli modyfikacja ta jest na tyle istotna, 
iż prowadzi do powstania nowego dobra intelektualnego podlegającego 
ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa;  

22)  twórcy - rozumie się przez to: 
a)  osobę, która w zakresie dóbr intelektualnych: 

 podejmie lub podejmuje działania, w wyniku których może dojść 
do stworzenia dobra intelektualnego, 

 stworzyła dobro intelektualne; 
b) zespół twórców (współtwórcy), którzy wspólnie dokonali czynności, 

o których mowa w lit. a; 
23)  umowie o pracę - rozumie przez to również stosunek służbowy 

wynikający z wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko 
służbowe w WAT; 

24)  utworze - rozumie się przez to dobra intelektualne, o których mowa  
w pkt 2 lit. a tiret pierwsze; 

25)  właściwej jednostce - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną WAT, 
w tym podstawową jednostkę organizacyjną WAT w rozumieniu Statutu 
WAT, w ramach której doszło do powstania dobra intelektualnego lub są 
prowadzone prace zmierzające do powstania tego dobra, lub która 
posiada i udostępnia majątek WAT do komercjalizacji oraz świadczenia 
usług naukowo-badawczych; właściwą jednostką organizacyjną jest 
jednostka, w której zatrudniony jest twórca lub która realizuje 
cywilnoprawną umowę z twórcą; 



26)  wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych - rozumie się przez to 
odpowiednio:  
a) wyniki badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, 

wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną 
albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, 

b) wyniki prac rozwojowych, 
c) know-how związane z wynikami, o których mowa lit. a i b, 
d) inne rezultaty badań naukowych lub innych działań, mogące posiadać 

wartość gospodarczą i nadające się do komercjalizacji,  
 a w szczególności: bazy danych, know-how, utwory prawa 
autorskiego, w tym programy komputerowe. 

 
§ 3 

 
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do twórcy dobra 

intelektualnego: 
1) pracowniczego, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w umowie  

o pracę; 
2) niepracowniczego - o ile umowa cywilnoprawna zawarta z twórcą 

przewiduje stosowanie Regulaminu; 
3) będącego studentem lub doktorantem. 

 
2. W przypadku twórcy będącego pracownikiem Regulamin stanowi element 

stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, i przestrzeganie Regulaminu 
należy do obowiązków pracownika. 

 
§ 4 

 
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do dóbr intelektualnych 

w zakresie, w jakim prawa do dóbr intelektualnych przysługują WAT. 
 
2. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, WAT przysługują prawa do dóbr 

intelektualnych: 
1) pracowniczych, o ile umowa o pracę nie reguluje tej kwestii odmiennie; 
2) niepracowniczych, gdy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej  

z twórcą prawa do stworzonego przez niego dobra intelektualnego 
przysługują WAT; 

3) stworzonych przez studenta lub doktoranta, w zakresie określonym  
w § 17; 

4) nabytych przez WAT. 
 
3. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2, postanowienia Regulaminu nie mają 

zastosowania do dóbr intelektualnych powstałych przy pomocy WAT, 
 do których prawa nie przysługują WAT, w tym stworzonych: 
1) na podstawie umów, w tym umów ze stroną finansującą lub 

współfinansującą, przewidujących zobowiązanie do przeniesienia praw do 



dóbr intelektualnych na rzecz drugiej strony lub na rzecz innego podmiotu 
niż strona umowy; 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania  
lub wykorzystywania określają odmienny sposób dysponowania dobrami 
intelektualnymi. 

 
4. W przypadku, gdy dobra intelektualne zawierają informacje niejawne  

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych mają zastosowanie przepisy tej ustawy oraz stosowne 
postanowienia wewnętrznych aktów prawnych WAT.  Postanowienia 
Regulaminu nie mają zastosowania. 

 
§ 5 

 
W sprawach dóbr intelektualnych, będących wynikami badań naukowych 
lub prac rozwojowych, Rektor lub osoba przez niego upoważniona mogą 
zasięgnąć opinii Komisji ds. Własności Intelektualnej, chyba że obowiązek 
taki wynika z Regulaminu. 

 
§ 6 

 
1. W każdym przypadku, gdy istnieje zamiar podjęcia działań, w wyniku 

których może dojść do stworzenia dobra intelektualnego niepracowniczego, 
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, zawiera się 
z twórcą umowę cywilnoprawną regulująca w szczególności prawa do dobra 
intelektualnego.  
 

2. Obowiązek, wynikający z ust. 1, dotyczy: 
1) pracowników, w zakresie nie objętym obowiązkami wynikającymi 

ze stosunku pracy, a w przypadku żołnierza zawodowego - w zakresie nie 
objętym wyznaczeniem na stanowisko służbowe w WAT; 

2) innych osób, w tym studentów i doktorantów. 
 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zapewnić ochronę interesów WAT, 
w szczególności umowa zawierana z twórcą powinna zawierać  
m.in. postanowienia dotyczące:  
1) stosowania Regulaminu; 
2) przysługiwania praw do dóbr intelektualnych oraz nośników 

i przedmiotów materialnych, na których dobra intelektualne utrwalono, 
chyba że na podstawie umów, o których mowa w § 4 ust. 3, prawa 
do dóbr intelektualnych nie przysługują WAT. 

 
4. Umowy dotyczące dóbr intelektualnych, zawiera Rektor lub osoba przez 

niego upoważniona. 
§ 7 

 
1. Wszystkie podmioty, w tym m.in. właściwe jednostki oraz twórcy, biorące 

udział w jakichkolwiek czynnościach dotyczących dóbr intelektualnych,  
w tym dotyczących ich tworzenia, ochrony, korzystania z nich lub rozporzą-



dzania prawem do nich, zobowiązane są do postępowania zgodnego z prze-
pisami prawa oraz Regulaminem, z uwzględnieniem interesu WAT. 
 

2. Twórca dobra intelektualnego w szczególności:  
1) jest zobowiązany do: 

a) zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego będącego wynikiem 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz do przekazania 
dotyczących tego dobra intelektualnego: informacji, wszelkiej 
dokumentacji, w tym doświadczeń technicznych, utworów a także 
nośników i przedmiotów materialnych, na których te dobra 
intelektualne utrwalono, zgodnie z  zasadami określonymi 
w § 8 ust. 1-5, 

b) współdziałania w celu uzyskania ochrony prawnej dobra 
intelektualnego, 

c) współdziałania przy rozporządzaniu prawem do dobra intelektualnego 
należącego do WAT, w tym m.in. w procesie komercjalizacji dobra 
intelektualnego, 

d) niezwłocznego podjęcia wszelkich czynności umożliwiających 
korzystanie z przysługujących WAT praw do dóbr intelektualnych, 

e) umieszczania afiliacji WAT na dobru intelektualnym powstałym przy 
pomocy WAT; 

2) nie może: 
a) ujawniać informacji poufnych WAT dotyczących dóbr intelektualnych,  

w szczególności, gdy ich ujawnienie utrudniałoby lub uniemożliwiałoby 
uzyskanie ochrony prawnej tych dóbr lub komercjalizację, 

b) w zakresie swej działalności poza WAT czynić użytku z dóbr 
intelektualnych, bez zawarcia uprzednio z WAT stosownej umowy. 

 
3. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przez twórcę: 

1) dobra intelektualnego pracowniczego - stanowi istotne naruszenie 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy; 

2) dobra intelektualnego niepracowniczego - stanowi podstawę, o ile umowa 
z twórcą tak przewiduje, do rozwiązania z nim umowy w trybie 
natychmiastowym, a także do dochodzenia kary umownej lub 
odszkodowania. 

 
4. Twórca będący pracownikiem ma prawo w szczególności do: 

1) złożenia oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw 
na twórcę do  wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
i związanego z nimi know-how, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

2) uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji w sprawie 
komercjalizacji dobra intelektualnego polegającego na  wyrażaniu opinii; 

3) na zasadach określonych w Regulaminie: 
a) otrzymania decyzji w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego, 
b) przeniesienia na niego prawa do dobra intelektualnego, będącego 

wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz know-how 
związanego z tym dobrem intelektualnym, łącznie z informacjami, 
utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, 
i doświadczeniami technicznymi, w przypadku, gdy została podjęta 
decyzja o niekomercjalizacji dobra intelektualnego, 



c) otrzymania informacji o uzyskanych przez WAT środkach  
z komercjalizacji dobra intelektualnego, 

d) wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji dobra intelektualnego; 
4) otrzymania - na wniosek - informacji o postępach i efektach procesu 

komercjalizacji dobra intelektualnego;  
5) wsparcia oraz doradztwa w zakresie ochrony prawnej i komercjalizacji 

dobra intelektualnego, w przypadku, gdy prawa do dobra intelektualnego 
zostały przeniesione na twórcę; 

6) potwierdzenia swojego dorobku w postaci stworzonych dóbr 
intelektualnych na potrzeby oceny pracowniczej. 

 
§ 8 

 
1. Twórca zgłasza w terminie 14 dni kierownikowi właściwej jednostki stworzenie 

dobra intelektualnego będącego wynikiem badań naukowych lub prac 
rozwojowych, powstałego przy pomocy WAT, na podstawie wniosku  
w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego, odpowiednio: 
1) wniosku w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego 

przysługującego WAT, będącego wynikiem badań naukowych lub prac 
rozwojowych; 

2) wniosku w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego 
nieprzysługującego WAT, o którym mowa w § 4 ust. 3, będącego wynikiem 
badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien w szczególności zawierać: 

1) związane z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych wszelkie 
informacje, w tym informacje dotyczące: 
a) dobra intelektualnego, 
b) twórcy, 
c) praw do dobra intelektualnego, w tym komu one przysługują, 
d) nośników i przedmiotów materialnych, na którym utrwalono dobro 

intelektualne, 
e) dokumentacji związanej z danym dobrem intelektualnym,  

w szczególności dotyczące umów o finansowanie i umów zawartych  
z twórcą, 

f) know-how, 
g) utworów i nośników, na których te utwory utrwalono, 
h) doświadczeń technicznych, 
i) projektu badawczego, jeśli dobro intelektualne powstało w jego wyniku, 

ze wskazaniem kierownika projektu; 
2) oświadczenie, że dobro intelektualne nie narusza praw osób trzecich; 
3) oświadczenie, że dane dobro intelektualne nie ma charakteru niejawnego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych; 

4) w przypadku dobra intelektualnego stworzonego przez współtwórców -
określenie procentowego udziału każdego twórcy w stworzeniu dobra 
intelektualnego; 

5) wskazanie adresu zamieszkania twórcy lub adresów zamieszkania 
współtwórców,  na który lub na które ma zastać wysłana decyzja  
w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego; 



6) kopie dokumentów będących podstawą powstania danego dobra 
intelektualnego, w tym potwierdzających prawo WAT do dobra 
intelektualnego, w szczególności kopie umów o finansowanie i umów 
zawartych z twórcą. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zwierać informacje dotyczące: 

1) wskazania kosztów wytworzenia dobra intelektualnego; 
2) samodzielnego oszacowania wartości rynkowej dobra intelektualnego; 
3) propozycji w zakresie sposobów ochrony dobra intelektualnego; 
4) propozycji w zakresie sposobów komercjalizacji dobra intelektualnego. 

 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien w szczególności zawierać: 

1) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
2) oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3; 
3) kopie dokumentów będących podstawą powstania danego dobra 

intelektualnego, w szczególności kopie umów o finansowanie i umów 
zawartych z twórcą. 

 
5. Wraz z wnioskiem w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego, 

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, o którym mowa 
w ust. 1, twórca przekazuje właściwej jednostce, dotyczące tego dobra 
intelektualnego: informacje, wszelką dokumentację, w tym doświadczenia 
techniczne, utwory oraz nośniki i przedmioty materialne, na których dobra 
intelektualne utrwalono, a także - w przypadku programów komputerowych - 
kody źródłowe. 

 
6. Kierownik właściwej jednostki przekazuje do CTT wniosek w sprawie 

zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego przysługującego WAT,  
o którym mowa ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia stworzenia 
przez twórcę dobra intelektualnego, będącego wynikiem badań naukowych 
lub prac rozwojowych. 

 
7. Właściwa jednostka gromadzi w zakresie dóbr intelektualnych będących 

wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych: 
1) wnioski w sprawie zgłoszenia stworzenia dóbr intelektualnych 

nieprzysługujących WAT, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 
2) dotyczącą dóbr intelektualnych, zgłoszonych na podstawie wniosków, 

o których mowa w ust.1: 
a) dokumentację przekazaną przez twórcę; 
b) nośniki i przedmioty materialne przekazane przez twórcę. 

 
8. CTT gromadzi wnioski dotyczące zgłoszenia stworzenia dobra 

intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań 
naukowych lub prac rozwojowych. 

 
9. Rejestr wniosków w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego, 

zawierający informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w ust. 1, 



funkcjonujący w ramach bazy danych dotyczących dóbr intelektualnych WAT, 
o której mowa w § 13, prowadzi: 
1) właściwa jednostka - na podstawie wniosków w sprawie zgłoszenia 

stworzenia dobra intelektualnego nieprzysługującego WAT, o którym 
mowa w § 4 ust. 3, będącego wynikiem badań naukowych lub prac 
rozwojowych; 

2) CTT - na podstawie wniosków w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra 
intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań 
naukowych lub prac rozwojowych. 

 
10. Dokumenty gromadzone przez właściwe jednostki oraz CTT zawierające 

dane osobowe tworzą zbiory danych osobowych w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie 
danych osobowych oraz zbiory tych danych podlegają ochronie 
na podstawie przepisów ustawy wymienionej w zdaniu poprzedzającym 
oraz postanowień wewnętrznych aktów prawnych WAT.   

 
§ 9 

 
1. Po zgłoszeniu dobra intelektualnego na podstawie wniosku w sprawie 

zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego przysługującego WAT, 
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 1, twórca będący pracownikiem może złożyć w formie 
pisemnej kierownikowi właściwej jednostki – w terminie czternastu dni 
od dnia zgłoszenia – oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem 
na twórcę praw do tych wyników i związanego z nimi know-how, o którym 
mowa w art. 86e ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie 
wyższym. 
 

2. Kierownik właściwej jednostki przekazuje do CTT oświadczenie 
o zainteresowaniu przeniesieniem na twórcę praw do tych wyników 
i związanego z nimi know-how, o którym mowa ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 
złożenia tego oświadczenia przez twórcę będącego pracownikiem. 
 

§ 10 
 

1. Prawo własności nośników i przedmiotów materialnych, na którym utrwalono 
dobro intelektualne, będące wynikiem badań naukowych lub prac 
rozwojowych, należy do WAT, o ile umowa z twórcą nie stanowi inaczej. 

 
2. Najpóźniej z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub innej 

umowy będącej podstawą tworzenia dobra intelektualnego, będącego 
wynikiem badań lub prac rozwojowych, twórca zobowiązany jest do zwrotu 
właściwej jednostce - według stanu na dzień rozwiązania umowy: 
1) wytworzonej dokumentacji dotyczącej dobra intelektualnego; 
2) nośników i przedmiotów materialnych, na których dobro intelektualne 

utrwalił, chyba że na podstawie umowy z twórcą prawo własności tych 
przedmiotów materialnych nie przysługuje WAT. 

 
 



§ 11 
 

1. Ujawnienie podmiotom zewnętrznym informacji poufnych WAT dotyczących 
dóbr intelektualnych może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Rektora lub 
osoby przez niego upoważnionej.  

 
2. Dozwolone jest, za pisemną zgodą kierownika właściwej jednostki, ujawnianie 

informacji poufnych WAT dotyczących dóbr intelektualnych innym 
pracownikom, o ile jest to uzasadnione w szczególności potrzebami 
związanymi z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych 
prowadzonych w WAT.  

 
3. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ujawnienia  informacji poufnych WAT 

dotyczących dóbr intelektualnych w ramach współpracy WAT z innymi 
podmiotami zewnętrznymi, zawiera się umowę dotyczącą tej współpracy, 
która powinna zawierać postanowienia (klauzule) zobowiązujące te podmioty 
do nieujawniania informacji poufnych WAT dotyczących dóbr intelektualnych, 
które powzięły w ramach współpracy.  

 
§ 12 

 
1. Twórca może nieodpłatnie korzystać z dóbr intelektualnych w zakresie 

własnej działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej wykonywanej na 
rzecz WAT, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania informacji poufnych 
WAT dotyczących dóbr intelektualnych w tajemnicy, na zasadach 
określonych w Regulaminie oraz w przepisach prawa.  

 
2. Korzystanie z informacji dotyczących dóbr intelektualnych, które zostały 

publicznie udostępnione, w tym w ramach sieci Internet, może nastąpić 
nieodpłatnie bez zezwolenia WAT jedynie w zakresie własnego użytku 
osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym. 

 
3. W zakresie dozwolonego użytku informacji dotyczących dóbr intelektualnych 

podaje się nazwę WAT „Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego” lub - w przypadku informacji udostępnionych w językach 
obcych - „Military University of Technology” wraz adnotacją, iż dane dobro 
powstało przy pomocy WAT. 

 
§ 13 

 
1. CTT odpowiada za funkcjonowanie i ochronę bazy danych dotyczącej dóbr 

intelektualnych WAT, zawierającej informacje zbiorcze, ogólnouczelniane 
oraz w układzie dla poszczególnych właściwych jednostek, obejmującej m.in.: 
1) rejestr wniosków dotyczących zgłoszeń stworzenia dóbr intelektualnych, 

o którym mowa w § 8 ust. 9; 
2) inne informacje dotyczące podjętych decyzji i zawartych umów 

dotyczących praw do dóbr intelektualnych, w tym dotyczących: 
a) rozporządzania prawem do dobra intelektualnego należącego do 

WAT, 



b) nabywania prawa do dobra intelektualnego od podmiotu 
zewnętrznego.  
 

2. Za zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2,  
w bazie danych dotyczących dóbr intelektualnych WAT, odpowiada: 
1) właściwa jednostka, z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) CTT - w stosunku do dóbr intelektualnych, o których mowa w § 2 pkt 2  

lit. c i d, za wyjątkiem dóbr intelektualnych, o których mowa w § 4 ust. 3. 
 
3. Kierownicy właściwych jednostek oraz twórcy zobowiązani są do 

współdziałania z CTT w zakresie funkcjonowania bazy danych dotyczącej 
dóbr intelektualnych WAT, w tym do przekazywania wszelkich niezbędnych 
informacji do prowadzenia tej bazy. 

 
§ 14 

 
Nadzór nad wykonywaniem postanowień Regulaminu sprawuje: 

1) kierownik właściwej jednostki - w zakresie działania właściwej jednostki, 
która mu podlega, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) prorektor ds. rozwoju - w zakresie dóbr intelektualnych, będących 
wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. 

 
 

Rozdział II 
Prawa do dóbr intelektualnych 

 
Dział I 

Autorskie prawa majątkowe do utworu będącego  
pracowniczym dobrem intelektualnym 

 
§ 15 

 

1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 
1) utworze - rozumie się przez dobro intelektualne pracownicze będące 

utworem, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze; 
2) twórcy - rozumie się przez to pracownika, który stworzył dobro 

intelektualne pracownicze będące utworem, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. 
a tiret pierwsze. 

 
2. Jeżeli umowa o pracę tak stanowi, autorskie prawa majątkowe do utworu 

przysługują twórcy. W takim przypadku, WAT przysługuje prawo  
do nieodpłatnego korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze, 
w szczególności do zwielokrotniania utworu, celem udostępnienia go do 
celów dydaktycznych lub badań naukowych lub prac rozwojowych, 
wykonywanych przy pomocy WAT. 

 
3. Jeżeli na podstawie umowy o pracę twórca przenosi autorskie prawa 

majątkowe do utworu na WAT, prawa te przysługują WAT z chwilą jego 
stworzenia w granicach wynikających z umowy o pracę. Twórcy przysługuje 



prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu polegające na publikacji utworu 
w celu niekomercyjnym. 

 
4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, właściwa jednostka prowadzi 

sprawy dotyczące utworów. 
 

 
Dział II 

Autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez studenta  
lub doktoranta 

 
§ 16 

 
1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

1) utworze - rozumie się przez to dobro intelektualne będące utworem 
naukowym - pracą dyplomową: licencjacką, inżynierską lub magisterską 
oraz rozprawą doktorską; 

2) twórcy - rozumie się przez to: 
a) studenta - który stworzył utwór w ramach kształcenia się na studiach 

wyższych prowadzonych w WAT, 
b) doktoranta - który stworzył utwór w ramach uczestniczenia w studiach 

doktoranckich prowadzonych w WAT. 
 
2. Autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują twórcy. 
 
3. WAT przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu utworu.  
 
4. Na wniosek twórcy, w uzasadnionych przypadkach, WAT może wyrazić 

zgodę na odstąpienie od prawa pierwszeństwa publikacji utworu.  
 
5. Decyzje w zakresie korzystania z prawa pierwszeństwa w opublikowaniu 

utworu lub odstąpienia od prawa pierwszeństwa publikacji utworu podejmuje 
Rektor lub osoba przez niego upoważniona. 

 
6. Twórca jest zobowiązany do umieszczania afiliacji WAT na utworze. 
 
7. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, właściwa jednostka prowadzi 

sprawy dotyczące utworów. 
 
 

Dział III 
Autorskie prawa majątkowe do utworu będącego niepracowniczym 

dobrem intelektualnym 
 

§ 17 
 

1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 
1) utworze - rozumie się przez to dobro intelektualne niepracownicze będące 

utworem, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze; 
2) twórcy - rozumie się przez to osobę, w tym pracownika, która stworzyła 



utwór, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej zawartej z WAT. 

 
2. Autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują WAT, chyba że umowa 

cywilnoprawna zawarta z twórcą stanowi inaczej.  
 
3. Twórcy, będącemu pracownikiem, przysługuje prawo do nieodpłatnego ko-

rzystania z utworu polegające na publikacji utworu w celu niekomercyjnym. 
 
4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, właściwa jednostka prowadzi 

sprawy dotyczące utworów. 
Dział IV 

Prawa pokrewne 
 

§ 18 
 

1. Jeżeli umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta z twórcą nie stanowi 
inaczej, prawa do dóbr intelektualnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret 
drugi: 
1) prawo do fonogramu (pierwszego utrwalenia warstwy dźwiękowej wyko-

nania utworu albo innych zjawisk akustycznych) lub wideogramu (pierw-
szego utrwalenia sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, 
niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny) - przysługuje 
WAT jako ich producentowi;  

2) prawo do niebędącego utworem wydania naukowego lub krytycznego  
- przysługuje WAT jako temu, który po upływie czasu ochrony prawa au-
torskiego do utworu przygotował to wydanie; 

3) prawo do  pierwszych wydań - przysługuje WAT jako wydawcy, który jako 
pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób roz-
powszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze 
nie były jeszcze publicznie udostępniane. 

 
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, właściwa jednostka prowadzi 

sprawy dotyczące dóbr intelektualnych, o których mowa w ust. 1. 
 
 

Dział V 
Bazy danych 

 
§ 19 

 
1. Jeżeli umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta z twórcą nie stanowi 

inaczej, prawo do bazy danych będącej dobrem intelektualnym,  
o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przysługuje WAT jako jej producentowi.  

 
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, właściwa jednostka prowadzi 

sprawy dotyczące dóbr intelektualnych, o których mowa w ust. 1. 
 
 
 



Dział VI 
Prawa własności przemysłowej 

 
§ 20 

 
1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o dobru intelektualnym rozumie się 

przez to dobra intelektualne, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c. 
 
2. Prawa do dobra intelektualnego powstałego w wyniku wykonywania umowy  

o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z twórcą, w tym prawa do uzy-
skania ochrony prawnej oraz prawa wyłączne tego dobra intelektualnego, 
przysługują WAT, chyba że umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z 
twórcą stanowi inaczej.  

 
3. Zabrania się w jakikolwiek sposób rozpowszechniać i udostępniać do 

korzystania osobom trzecim dobra intelektualne stanowiące projekty 
wynalazcze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c tiret pierwsze-czwarte,  
w szczególności poprzez publikację artykułów lub monografii naukowych albo 
wygłaszanie referatów naukowych, jeżeli ujawnienie informacji dotyczących 
tych dóbr do wiadomości publicznej może spowodować uniemożliwienie 
uzyskania lub utrzymania ochrony prawnej tego dobra albo ograniczenie 
zakresu jego ochrony. 

 
§ 21 

 
1. Po wpłynięciu do CTT wniosku dotyczącego zgłoszenia stworzenia dobra 

intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań 
naukowych lub prac rozwojowych, zgodnie z § 8 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 
2, podejmowane są czynności dotyczące ochrony prawnej dobra 
intelektualnego. Postanowienia § 23 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 
2. Ochrona prawna dobra intelektualnego uzależniona jest od uznania 

kierownika właściwej jednostki. 
 

§ 22 
 

Sprawy dotyczące dóbr intelektualnych prowadzi: 
1) właściwa jednostka: 

a) w zakresie dóbr intelektualnych nieprzysługujących WAT, o których 
mowa w § 4 ust. 3; 

b) w zakresie dóbr intelektualnych przysługujących WAT: 

 sprawy uiszczania opłat urzędowych dotyczących ochrony prawnej 
dóbr intelektualnych, 

 pozostałe sprawy - do dnia przekazania do CTT przez kierownika 
właściwej jednostki wniosku dotyczącego zgłoszenia stworzenia 
dobra intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem 
badań naukowych lub prac rozwojowych, zgodnie z § 8 ust. 6; 

2) CTT - w zakresie dóbr intelektualnych przysługujących WAT, od dnia 
przekazania do CTT przez kierownika właściwej jednostki wniosku 
dotyczącego zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego 



przysługującego WAT, będącego wynikiem badań naukowych lub prac 
rozwojowych, zgodnie z § 8 ust. 6; w szczególności CTT prowadzi sprawy 
dotyczące ochrony prawnej dobra intelektualnego,  
z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b tiret pierwsze, oraz jego komercjalizacji.  
 
 

Rozdział III 
Komercjalizacja dóbr intelektualnych 

 
Dział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 23 
 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o dobru intelektualnym rozumie się 
przez to dobro intelektualne przysługujące WAT, będące wynikiem badań 
naukowych lub prac rozwojowych. 

 
2. Po zgłoszeniu stworzenia dobra intelektualnego, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 8, WAT oraz twórca mogą, w sposób odmienny niż stanowi 
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz 
Regulamin, określić w drodze umowy prawa do tych dóbr intelektualnych lub 
sposób i tryb komercjalizacji tych dóbr intelektualnych. 

 
3. Do zadań CTT należy prowadzenie spraw dotyczących komercjalizacji dobra 

intelektualnego, a w szczególności dotyczących: 
1) promocji dóbr intelektualnych; 
2) analiz rynkowych i ekspertyz; 
3) wyceny wartości dobra intelektualnego będącego przedmiotem 

komercjalizacji; 
4) pozyskiwania inwestorów oraz innych podmiotów zewnętrznych 

zainteresowanych komercjalizacją danych dóbr intelektualnych 
oraz przeprowadzania negocjacji z tymi podmiotami; 

5) uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw 
odnoszących się do dóbr intelektualnych; 

6) realizacji umów, na podstawie których dokonano komercjalizacji dóbr 
intelektualnych. 

 
4. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, CTT współpracuje  

z właściwymi jednostkami i twórcami, którzy są do tej współpracy 
zobowiązani, w tym w zakresie przekazywania wszelkich informacji 
związanych z dobrem intelektualnym. 

 
5. Po przekazaniu przez twórcę właściwej jednostce dotyczących dóbr 

intelektualnych: informacji, wszelkiej dokumentacji, w tym doświadczeń 
technicznych, utworów oraz nośników i przedmiotów materialnych, na których 
dobra intelektualne utrwalono, zgodnie z § 8 ust. 5, właściwa jednostka 



udostępnia je CTT, w celu realizacji zadań, o których mowa  
w ust. 3. 

 
6. Na każdym etapie komercjalizacji Rektor lub osoba przez niego upoważniona 

może podjąć decyzję o zaniechaniu dalszego jej prowadzenia lub o zmianie 
sposobu komercjalizacji. 
 

Dział II 
Decyzje w sprawie komercjalizacji dóbr intelektualnych 

 
§ 24 

 
1. Rektor lub osoba przez niego upoważniona, po zgłoszeniu stworzenia dobra 

intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami, zgodnie z 
zasadami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1: 
1) może podjąć decyzję o komercjalizacji dobra intelektualnego; 
2) w przypadku określonym w § 9 ust. 1 podejmuje, w terminie trzech 

miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
decyzję w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego (decyzję o 
komercjalizacji dobra intelektualnego lub decyzję o niekomercjalizacji 
dobra intelektualnego). 
 

2. CTT opracowuje projekt decyzji w sprawie komercjalizacji dobra 
intelektualnego oraz przedkłada Rektorowi lub osobie przez niego 
upoważnionej, w celu wydania tej decyzji, po uprzednim zaopiniowaniu przez 
kierownika właściwej jednostki. 
 

3. Decyzję w sprawie komercjalizacji dobra intelektualnego CTT przesyła twórcy 
będącemu pracownikiem na adres zamieszkania wskazany we wniosku w 
sprawie zgłoszenia dobra intelektualnego lub przekazuje bezpośrednio 
twórcy, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od jej podjęcia. 

§ 25 
 

1. W przypadku podjęcia przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną 
decyzji o niekomercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego albo po 
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, Rektor 
jest zobowiązany lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana,  
w terminie trzydziestu dni, do złożenia twórcy oferty zawarcia bezwarunkowej 
i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do dóbr intelektualnych, łącznie z 
informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te 
utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji, 
przekazanymi przez twórcę właściwej jednostce zgodnie z § 8 ust. 5. Umowa 
powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Wynagrodzenie przysługujące WAT za przeniesienie praw nie może być 
wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 
gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
 



2. W terminie 14 dni od wydania decyzji o niekomercjalizacji pracowniczego 
dobra intelektualnego albo w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie 
terminu, o którym mowa w ust. 1, CTT opracowuje projekt oferty zawarcia 
bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do pracowniczych 
dóbr intelektualnych, zawierający jako załącznik projekt tej umowy,  
i przedkłada do podpisu Rektorowi lub osobie przez niego upoważnionej, po 
uprzednim zaopiniowaniu przez: 
1) radcę prawnego lub adwokata obsługującego WAT; 
2) Kwestora WAT. 

 
3. Rektor lub osoba przez niego upoważniona składa twórcy ofertę zawarcia 

bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie pracowniczych praw do 
dóbr intelektualnych wraz z projektem tej umowy, będącej załącznikiem do 
oferty, poprzez przesyłanie na adres zamieszkania wskazany we wniosku w 
sprawie zgłoszenia dobra intelektualnego lub przekazuje twórcy za 
pośrednictwem CTT, za potwierdzeniem odbioru. 

 
4. Umowę o przeniesienie pracowniczych praw do dóbr intelektualnych zawiera 

Rektor lub osoba przez niego upoważniona. 
 

5. W przypadku nieprzyjęcia przez twórcę pracowniczego dobra intelektualnego 
oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1: 
1) twórca składa do Rektora lub osoby przez niego upoważnionej 

oświadczenie o nieprzyjęciu przez twórcę oferty zawarcia umowy,  
w terminie 14 dni od otrzymania tej oferty; 

2) prawa do pracowniczych dóbr intelektualnych, łącznie z informacjami, 
utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono,  
i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z § 8 ust. 5, 
przysługują WAT, po złożeniu przez twórcę oświadczenia, o którym mowa 
w pkt 1, lub po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa  
w pkt 1. 
 

§ 26 
 

W przypadku podjęcia przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną decyzji 
o niekomercjalizacji niepracowniczego dobra intelektualnego stworzonego przez 
twórcę będącego pracownikiem, postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.  

  
 

Dział III 
Proces komercjalizacji dóbr intelektualnych 

 
§ 27 

 
1. Prace nad planem komercjalizacji dobra intelektualnego mogą być podjęte po 

wydaniu decyzji o komercjalizacji dobra intelektualnego. 
 

2. CTT opracowuje plan komercjalizacji dobra intelektualnego i przedkłada 
Rektorowi lub osobie przez niego upoważnionej do akceptacji, 
po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Własności Intelektualnej.  



 
3. Plan komercjalizacji dobra intelektualnego zawiera w szczególności: 

1) ogólny opis dobra intelektualnego; 
2) informację dotyczącą badania potencjału rynkowego; 
3) przybliżona wartość rynkową prawa do dobra intelektualnego; 
4) proponowany sposób komercjalizacji dobra intelektualnego wraz  

z uzasadnieniem wyboru, zawierającym uzasadnienie gospodarcze 
czynności prawnej wynikające z analizy rynkowej co do możliwości 
komercjalizacji danego dobra intelektualnego; 

5) analizę rynku docelowego i jeśli na tym etapie jest to możliwe: wskazanie 
podmiotu zewnętrznego, na rzecz którego nastąpi komercjalizacja dobra 
intelektualnego. 
 

4. Plan komercjalizacji dobra intelektualnego podlega zmianom, po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Komisję ds. Własności Intelektualnej i zaakceptowaniu 
przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną. 

 
5. W celu komercjalizacji dobra intelektualnego CTT poszukuje inwestora lub 

innego podmiotu zewnętrznego zainteresowanego komercjalizacją dobra 
intelektualnego oraz prowadzi negocjacje w zakresie szczegółowych 
warunków komercjalizacji.  

 
6. W przypadkach przewidzianych w Statucie WAT, gdy wymagana jest zgoda 

na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia prawem do 
dobra intelektualnego przysługującego WAT, przed zawarciem umowy 
dotyczącej komercjalizacji dobra intelektualnego, Rektor zobowiązany jest 
uzyskać stosowną zgodę Senatu WAT. 

 
7. W celu uzyskania zgody Senatu WAT na dokonanie czynności prawnej, 

w zakresie rozporządzenia prawem do dobra intelektualnego przysługującego 
WAT, CTT przygotowuje projekt stosownej uchwały wraz  
z uzasadnieniem zawierającym plan komercjalizacji dobra intelektualnego. 
 

 
Dział IV 

Sposoby komercjalizacji dóbr intelektualnych   
 

§ 28 
 

1. WAT dokonuje komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez komercjalizację 
bezpośrednią lub pośrednią. 

 
2. Komercjalizację bezpośrednią dokonuje: 

1) CTT; 
2) spółka celowa, w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

 
3. WAT, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce 

celowej zarządzanie prawami do dóbr intelektualnych, w zakresie 
komercjalizacji bezpośredniej. 

 



4. Komercjalizacja pośrednia odbywa się poprzez spółkę celową. 
 
5. Spółka celowa w celu komercjalizacji pośredniej obejmuje lub nabywa udziały 

lub akcje w spółkach lub obejmuje warranty subskrypcyjne uprawniające do 
zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w tym w spółce komercjalizującej, w celu 
wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia dóbr intelektualnych. 

 
6. WAT w celu komercjalizacji pośredniej może wnieść do spółki celowej  

w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci dóbr 
intelektualnych. 

 
7. Komercjalizacja następuje z zachowaniem interesu WAT, zasad uczciwego 

obrotu gospodarczego i z zapewnieniem, że nie zachodzi konflikt interesów. 
 
8. Komercjalizacja następuje z uwzględnieniem najlepszych praktyk, przy 

założeniu, że optymalnym i rekomendowanym sposobem jest komercjalizacja 
bezpośrednia polegająca na oddawaniu do używania dóbr intelektualnych, 
w szczególności na podstawie umowy licencyjnej. 

 
9. W przypadku, gdy twórca objął udziały lub akcje w spółce komercjalizującej, 

pomiędzy twórcą a spółką zawierana jest umowa regulująca zasady podziału 
przychodów z tytułu komercjalizacji dobra intelektualnego.  

 

 
Dział V 

Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji  
oraz ich przekazywania 

 
§ 29 
 

1. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez WAT pracowniczego dobra 
intelektualnego twórcy przysługuje od WAT: 
1) 60% wartości środków uzyskanych przez WAT z komercjalizacji 

bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio 
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez WAT 
lub spółkę celową; 

2) 60% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie 
danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów 
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione 
przez WAT lub spółkę celową; 

jednak nie więcej niż 25 % kosztów przeznaczonych dla twórcy. 
 
2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez twórcę pracowniczego dobra 

intelektualnego, WAT przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez 
twórcę z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów 
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez 
twórcę, jednak nie więcej niż 25 % kosztów przeznaczonych dla WAT. 
 



3. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją pracowniczego dobra 
intelektualnego 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 oraz wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 25 ust. 1. 

 
4. Postanowienia ust. 1-3 oraz § 25 ust. 1 w zakresie dotyczącym odpowiednio 

wysokości wynagrodzenia oraz udziału w środkach uzyskanych z 
komercjalizacji  pracowniczego dobra intelektualnego, określają wysokość 
łącznego wynagrodzenia oraz udziału w tych środkach, przysługujących: 
1) twórcom wchodzącym w skład zespołu badawczego od WAT; 
2) WAT od twórców wchodzących w skład zespołu badawczego. 

 
5. Twórca wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić 

od WAT przysługującej mu części udziału w środkach z komercjalizacji,  
o których mowa w ust. 4 pkt 1, stosownie do swojego procentowego udziału 
w powstaniu pracowniczego dobra intelektualnego, na podstawie informacji 
zamieszczonej we wniosku w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra 
intelektualnego przysługującego WAT, będącego wynikiem badań 
naukowych lub prac rozwojowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4.  

 
6. Twórca wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec WAT za 

zobowiązania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, do wysokości przypadającego 
mu udziału we współwłasności pracowniczego dobra intelektualnego. 

 
7. Podział środków z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego 

przypadających WAT jest następujący: 
1) 50 % dla właściwej jednostki; 
2) 10 % do dyspozycji Rektora; 
3) 40 % do dyspozycji CTT. 

 
8. Środki, o których mowa w ust. 7 pkt 3, CTT przeznacza na realizację zadań,  

o których mowa w § 23 ust. 3, za zgodą Rektora lub osoby przez niego 
upoważnionej, po uprzednim zaopiniowaniu planu ich wydatkowania przez 
Komisję ds. Własności Intelektualnej. 

 
§ 30 

 
Przekazywanie: 

1) twórcy przez WAT informacji o uzyskanych przez WAT środkach  
z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego odbywa się 
poprzez przesłanie tej informacji na adres zamieszkania twórcy wskazany 
we wniosku w sprawie zgłoszenia dobra intelektualnego przysługującego 
WAT, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, lub 
przekazuje bezpośrednio twórcy, za potwierdzeniem odbioru; 

2) WAT przez twórcę informacji o uzyskanych przez twórcę środkach  
z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego odbywa się 



poprzez przesłanie tej informacji na adres siedziby WAT lub poprzez 
bezpośrednie przekazanie w kancelarii WAT, za potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 31 
 

1. Przekazywanie: 
1) WAT przez twórcę przysługujących WAT części środków uzyskanych  

z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego odbywa się  
w terminie 30 dni od ich uzyskania przez twórcę, na konto bankowe WAT; 

2) twórcy przez WAT przysługujących twórcy części środków uzyskanych  
z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego odbywa się  
w terminie 30 dni od ich uzyskania przez WAT, na wskazane przez twórcę 
konto bankowe. 

 
2. Twórca zobowiązany jest na żądanie WAT do niezwłocznego udostępnienia 

dokumentów, które są podstawą do wyliczenia części środków 
przysługujących WAT, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 
§ 32 

 
W przypadku komercjalizacji niepracowniczego dobra intelektualnego 
stworzonego przez twórcę będącego pracownikiem – postanowienia § 29-31 
stosuje się odpowiednio.  

 
 

Dział VI 
Koszty w zakresie komercjalizacji dóbr intelektualnych 

 
§ 33 

 
1. Koszty związane z komercjalizacją dobra intelektualnego ponosi WAT, chyba 

że umowa zawarta z twórcą stanowi inaczej. 
 
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, umieszcza 

się w planie rzeczowo-finansowym CTT. 
 
 

Dział VII 
Audyt komercjalizacji dóbr intelektualnych 

 
§ 34 

 
1. Komercjalizacja dóbr intelektualnych, podlega ocenie Senatu WAT. 

W szczególności Senat WAT: 
1) ocenia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2; 
2) udziela wytycznych co do komercjalizacji dóbr intelektualnych. 

 
2. Rektor przedstawia Senatowi WAT coroczne sprawozdanie z wykonania 

komercjalizacji dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują WAT, 



w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, który jest objęty 
sprawozdaniem. 

 
3. Projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, przedkłada Rektorowi 

- po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. Własności Intelektualnej 
- Dyrektor CTT, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, który 
jest objęty sprawozdaniem.  Komisja ds. Własności Intelektualnej opiniuje 
sprawozdanie w składzie poszerzonym o kierowników właściwych jednostek 
organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione, biorących udział w 
głosowaniu.  

 
 

Rozdział IV 
Zasady korzystania z majątku WAT wykorzystywanego do komercjalizacji 

oraz świadczenia usług naukowo-badawczych 
 

§ 35 
 

1. Korzystanie z majątku WAT wykorzystywanego do komercjalizacji oraz 
świadczenia usług naukowo-badawczych, a także do wsparcia tych 
czynności, może się odbywać wówczas, gdy: 
1) dotyczy to komercjalizacji dóbr intelektualnych należących do WAT;  
2) WAT jest podmiotem świadczącym usługi naukowo-badawcze; 
3) wynika to z zadań właściwych jednostek, w których dyspozycji znajdują 

się określone składniki majątku. 
 

2. Z majątku wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług 
naukowo-badawczych, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą pracownicy, 
studenci, doktoranci, a także inne osoby współpracujące  
z WAT. 

 
3. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej WAT określa 

regulamin korzystania z infrastruktury badawczej WAT, uchwalony przez 
Senat WAT, na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 


