Zarządzanie prawami
własności intelektualnej w
środowisku akademickim
dr Marek Salamonowicz,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
V Kongres Rozwoju Edukacji – 21-22.11.2018r.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie
decyzji numer DEC-2012/07/D/HS5/01864

Działalność twórcza pracowników
• Art. 116 ust. 7 p.s.w.n. „Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego

•
•
•
•

stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”
Charakter prawny nowych postanowień.
To czy coś jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze
stanowi kwestię faktu
Domniemanie twórczego charakteru pracy nauczycieli akademickich
Konsekwencje podatkowo-prawne: praktyczne trudności

Prawo pierwszeństwa publikacji
pracowniczych utworów naukowych
• W sytuacji, gdy Wydawnictwo uczelniane nie znajdzie się na wysoko
punktowanej liście – różne podejścia

• Model własnościowy
• Model otwarty – rezygnacja z prawa pierwszeństwa publikacji
• Wpływ ustawy na swobodę ogłaszania wyników badań naukowych.
Przykład: Ochrona know-how;

„Uwłaszczenie naukowców”
• Dopiero zainteresowanie przejęciem praw do wyników badań ze strony
twórcy aktywuje obowiązek podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji.

• W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu
przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi know-how,
uczelnia w terminie 3 miesięcy podejmuje decyzję w sprawie ich
komercjalizacji.

• Zniesienie ograniczenia czasowego udziału w korzyściach z
komercjalizacji (pięcioletni okres)

Spółka celowa - rozszerzenie zakresu działania
idea „jednego okna”
• Spółka celowa może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności. – art. 149 ust. 4
p.s.w.n.

• realizacja badań zleconych przez przedsiębiorstwa czy usług doradczo-biznesowych
przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni i jednostek
macierzystych.

• Wyłącznie uczelnie (tylko publiczne lub tylko niepubliczne) a nie przez uczelnie i
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) (art. 150 p.s.w.n.)

Spółki infrastrukturalne
• realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, których elementy (części
składowe) często umieszczone są w różnych częściach kraju

• Zapobieganie utracie przez „spółki infrastrukturalne” kontroli nad infrastrukturą

badawczą proponuje się wprowadzenie ograniczenia udziałów uczelni
niepublicznych i podmiotów, innych niż jednostki naukowe. Podmioty takie
będą mogły posiadać łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub
kapitału zakładowego

• Mogą być powoływane: wspólnie z innymi uczelniami, instytutami
badawczymi, instytutami PAN lub innymi podmiotami art. 159 p.s.w. i n.

Usprawnienia w zakresie zarządzania
• Włączenie zastosowania art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym - do czynności z zakresu komercjalizacji brak
konieczności uzyskiwania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP

• Ustawa p.s.w.in. nadal stwarza ramy dla dwóch modeli scentralizowanego i
zdecentralizowanego także na poziomach Wydziałów

• Zgłoszenie utworu pracowniczego: jeśli nie kierownikowi jednostki to rektorowi
lub osobie przez niego upoważnionej. Programy komputerowe, bazy danych,
utwory audiowizualne – CTT lub SPV; pozostałe – biuro nauki
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