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Slownik poj96

Ilekroi w niniejszyrn Regulaminie jest mowa o:

l) utworze naleZy przez to rozumiei kuzdy przejaw dzialalnoSci tw6rczej

o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale2nie od wartoSci,

przeznaczenia i sposobu wyraZenia.

2) wlasnodci intelektualnej - nalezy przez to rozumied utwory w rozumieniu prawa

autorskiego, w tym utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe, przedmioty

praw pokewnych, bazy danych, oraz dobra wlasnoSci przemyslowej - wynalazki, wzory

uz].tkowe, wzory przemyslowe, znaki towarowe, topografie uklad6w scalonych, odmiany

ro6lin, know-how.

3) Uczelni nale2y przez to rozumiei Krakowsk4 Wy2sz4 Szkolg Promocji Zdrowia

z siedziba w Krakowie.

4) tw6rcy lub autorze - nale2y przez lo rozumied osobg, kt6ra stworzyla utw6r, w tym

w szczeg6lnoSci pracownika, studenta oraz sluchacza,

5) pracowniku - naleiry przez Io rozumiei osobg pozostaj4cq w stosunku pracy z Uczelniq.

bez wzglgdu na podstawg nawi4zania stosunku pracy,

6) studencie - nalezy przez to rozumiei osobg ksztalc4c4 sig na studiach wyZszych,

7) sluchaczu - nalezy przez to rozumiei uczestnika studi6w podyplomowych.

$2

Zakres podmiotowy Regulaminu

l. Postanowienia niniejszego Regulaminu maj4 zastosowanie do pracownik6w Uczelni,

bez wzglgdu na podstawg stosunku pracy l4cz4cego pracownika z Uczelni4.

2. W przewidzianym zakresie postanowienia Regulaminu stosuje sig odpowiednio

w stosunku do student6w i sluchaczy Uczelni.

3. Postanowienia Regulaminu odnosz4ce sig do tw6rcy, majq odpowiednie zastosowanie

do wsp6ltw6rcy.
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Zakres przedmiotowy Regulaminu

l. Postanowienia niniejszego Regulaminu majE zastosowanie" gdy pracownik Uczelni

stworzy okreSlony utw6r w ramach stosunku pracy.

2. Utw6r stworzony jest w ramach stosunku pracy, jeZeli jego powstanie pozostaje

w zwi4zku z wykonywana prac4.

3. Postanowienia dotycz4ce utworu stworzonego w ramach stosunku pracy znajduj4

odpowiednie zastosowanie w stosunku do ulworu, kt6ry powstal w ramach

stypendium. grantu uczelnianego lub udzielonego przez Uczelnig urlopu naukowego.

4. Prawa do utwor6w stworzonych poza stosunkiem pracy posiada tw6rca, chyba.2e co

innego wynika z zawarlej pomigdzy tw6rcq a Uczelni4 umowy.

5. W umowach zawieranych z osobami podejmujqcymi pracg w Uczelni na podstawie

innej ni2 stosunek pracy, strony mog4 przewidziei stosowanie ninicjszych zasad.
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Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa maj4tkowe

I . Tw6rcy utworu przysluguj4 nastgpuj4ce autorskie prawa osobiste:

I ) prawo do autorstwa utworu,

2) prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do

udostgpniania go anonimowo,

3) prawo do nienaruszalnoSci tre5ci i fbrmy utworu orazjego rzetelnego

wykorz.ystania,

4) z zastzezeniem $ 5 ust. I i 4 ponizej, decydowania o pierwszym udostgpnieniu

utworu publicznoSci,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

2.7, zastze2eniem postanowieir niniejszego Regulaminu, oraz postanowieh umowy

l4cz4cej twtircg z Uczelni4, tw6rcy utworu przysluguje wyl4cznc prawo

do korzystania z utworu i rozporzEdzania nim na wszystkich polach cksploatacji oraz

do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
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Wykonywanie praw autorskich i praw pokrewnych

O ile umowa o pracg zawafia pomigdzy Uczelni4 a pracownikiem nie stanowi inaczej.

Uczelni przysluguje pierwszeristwo w opublikowaniu utworu pracownika, powstalego

w zwi4zku z *ykonywaniem obowiqzk6w wynikajqcych ze stosunku pracy.

W przypadku okreSlonym w ust. I powyzej, tw6rcy przysluguje stosowne

wynagrodzenie.

Przysluguj4ce Uczelni prawo pierwszefistwa w opublikowaniu utworu pracownika

wygasa, jeZeli w ci4gu 6 miesiEcy od dostarczenia utworu przez tw6rcg nie zawarto

z tw6rc4 umowy o wydanic utworu. albo jezeli w okresie 2 lat od daty jego przyjgcia

utw6r nie zostal ooublikowanv.

4. Uczelni przysluguje prawo pierwszeristwa w opublikowaniu odpowiednio: pracy

dyplomowcj studenta. jak teL pracy podyplomowej uczestnika studi6u'

podyplomowych.

Uczelnia wykonuje uprawnienie, o kt6rym mowa w ust. 4 powyzej w terminie 6

miesigcy od terminu egzaminu dyplomowego.

Po uplywie terminu okreSlonego w ust. 5, odpowiednio: student. kt6ry jest autorem

pracy dyplomowej, oraz uczestnik studi6w podyplomor'ych, kt6ry jest autorem pracy

podyplomowej moze jq opublikowai, chyba, 2e praca jest czgSci4 utworu zbiorowego.

Niezale2nie od sl.tuacji okreSlonych w ust. I i 4 autorskie prawo osobiste w stosunku

do utworu przysluguje odpowiednio: pracownikowi, studentowi lub uczestnikowi

studi6w podyplomowych.

Prawa majEtkowe w stosunku do pracy dyplomowoj i podyplomowej przysluguj4 ich

tworcom.
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Prawa wlasnoSci przemyslowej

l. Prawo do patentu, prawa ochronncgo albo prawa z rejestracji przysluguje Uczelni,jedli

zostalo stworzone pnez pracownika pozostajqccgo z Uczelni4 w stosunku pracy,

i jednoczeSnie jego powstanie pozostaje w zwi4zku z wykonywanq prac4.

5.

6.

7.

8.



2. Tw6rcy wynalazku, wzoru uz).tkowego, wzoru przemyslowego oraz topografii ukladu

scalonego, bgd4cemu pracownikiem - przysluguje wlnagrodzenie na zasadach

i w wysokodci okreSlonej w umowie, a wynikajqce z odpowiednich przepis6w, oraz

prawo do ujawnienia go jako tw6rcy.

Uczelni przysluguje prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa

z rejestracji. Uczelnia moZe korzystad z tych praw we wlasnym zakresie.

W sytuacji, gdy wykonanie projektu wynalazczego, utworu lub rozwi4zania

innowacyjnego nie nast4pilo w wyniku zaanga2owania potencjalu Uczelni albo

angaZowaio go w minimalnym stopniu, tw6rca moze ubiega6 sig o zawarcie z nim

umowy o wynagrodzenie na warunkach indywidualnych.

W przypadku, gdy tw6rc4 wynalazku, wzoru uzltko\,!'ego, wzom przemyslowego,

znaku towarowego, topografii uklad6w scalonych, odmiany roSlin, know-how

powstalego w zwiqzku ze stosunkiem pracy na Uczelni, jest kilku pracownik6w

Uczelni, udzial w zysku z prawa wlasnodci przemyslowej powinien byd okre6lony

w zaleZnoici od nakladu pracy poszczeg6lnych tw6rc6w.
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Badania naukowe i badania rozwojowe

l. Uczelnia stwarza warunki do efektywnego wykorzystania wynik6w pracy

intelektualnej poprzez sprzyjanie rozwojowi przedsigbiorczoSci akademickiej.

2. Uczelnia podejmuje dzialania wspieraj4ce spoleczno6i akademick4, maj4ce na celu

zwigkszenie aktywnoSci tw6rczej.

3. Prawa i obowi4zki Uczelni i sponsora w zakresie badari sponsorowanych okre6la

umowa.

4. Wyniki badari naukowych i prac intelektualnych sq poufne.

5. Wszelkie umowy reguluj4ce zasady wykorzystania lub udostgpnienia wynik6w prac

badarl naukowych i rozwojowych prowadzonych z udzialem Uczelni (w tym tak2e

prowadzonych przez pracownik6w, w zwiqzku ze stosunkiem pracy l4cz4cym ich

z Uczelni4) powinny zawierai stosownq klauzulg poufno3ci.

3.

4.
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Zasady komercjalizacji wynik6w badafi naukowych i prac rozwojowych

l. Dobra niematerialne, do kt6rych Uczelni przysluguj4 uprawnieni4 Uczelnia mo2e

komercjalizowa6 poprzez:

a) udostgpnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem, w fym przez udzielenie licencji,

b) przeniesienie praw na rzEcz os6b hzecich odplatnie lub nieodplatnie,

c) utworzenie lub przyst4pienie do sp6lki, kt6rej celem bgdzie komercjalizacja d6br

niematerialnych.

2. Ustalenie warunk6w i wysokodci udzialu w zysku z komercjalizacji w1,nik6w badan

tw6rcy naleZy do Rektora lub osoby przez niego upowaZnionej.

3. Odstqpienie od powy2szych zasad jest moZliwe, jednalde zmniejszanie udzialu tw6rcy

w zyskach wym aga szczegllnego uzasadnienia.

$e
l. Z zastzeiEniem ust. 2 poniircj, Uczelnia udziela licencji niewyl4cmych, pelnych,

odplatnych.

2. W sytuacji udzielenia licencji wylqcznej, wysokoSi oplat licencyjnych uwzglgdnia

zak;esprzyznanejlicencjobiorcywylqcznoSci.

3. Szczeg6lowe warunki wykorzystania przedmiotu licencji przez licencjobiorcg okeSla

umowa licencyjna.
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Komercjalizacja wynik6w badari naukowych i prac rozwojowych poprzez

sp6lkg celow4

l. Uczelnia, w celu komercjalizacji wynik6w badan naukowych i prac rozwojowych

tworry sp6lkg z ogranicmn4 odpowiedzialno6ci4 lub sp6lk9 akcyjnq, zwanq dalej

"sp6lk4 celow4".

2. Sp6lkg celow4 tworzy Rektor za zgod4 Senatu Uczelni.
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Do zadai sp6lki celowej nale2y w szczeg6lno5ci obejmowanie udzial6w w sp6lkach

kapitalowych lub tworzenie sp6lek kapitalowych, kt6re powstajq w celu wdro2enia

q.nik6w badari naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni.

Rektor, w drodze umowy, moZe powierzyi sp6lce celowej zarz4dzanie prawami

wlasnoici przemyslowej Uczelni w zakresie jej komercjalizacji.

Uczelnia w celu realizacji zadari okreilonych powyzej przekazuje sp6lce celowej w

fbrmie aporlu wyniki badari naukowych i prac rozwojowych, w szczeg6lnoSci

uzyskane prawa wlasnoSci przemyslowej.

s ll
Zyski z komercjalizacji wynik6w badari naukowych i prac rozwojowych przeznacza siE na

dzialalnoSi statutow4 Uczelni. Je2eli Uczelnia nie bgdzie wykorzystywa6 komercyjnie

wynik6w badari. moZe przenieSi na Autora prawo do komercyjnego wykorzystania. Uczelnia

mo2e to uczl,nii bezplatnie.

$12

Postanowienia kofcowe

Szczeg6lowe zagadnienia zwi4zane z ochron4 lub komercjalizacj4 d6br niematerialnych,

do kt6rych uprawniona jest Uczelnia, mogq by6 regulowane poprzez zarz4dzenia Rektora.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem majq zastosowanie przepisy:

l) ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.

22019 r. poz. 1231),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnoSci przemyslowej (rj.Dz.U. z 2017

r. 776 z p62n. zm.),

3) ustawy z dnia 1.6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.

2019 r. poz. 1010 zp62n. zm.),

4) ustawy z dnia 20 lipca 201 8 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z

2018 r. poz. 1668 zpo2n. zm.),

5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. D2.U.22019 r. 1145 z p62n.

zm.).

3.

4.
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