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Załącznik 
do uchwały nr 26/09/2019 

Senatu SGSP 

z dnia 4 września 2019 r. 

 

REGULAMIN 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej  

oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

 

Rozdział 1 

Podstawy prawne 

§ 1. 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zwanej dalej „SGSP” lub 

„Uczelnią”, sporządzono na podstawie: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r., 

poz. 1231, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”; 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776,  

z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010); 

5) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.). 

Rozdział 2 

Definicje podstawowych pojęć 

§ 2.  

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się: 

1) własność intelektualna - wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych stanowiące: 

a) utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym utwory 

naukowe i dydaktyczne, 

b) programy komputerowe i bazy danych mające charakter utworu w rozumieniu ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym wszystkie formy wyrażania programu, 

w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej; w przypadku algorytmów 

przedmiotem ochrony w ramach prawa autorskiego jest tzw. kod źródłowy, mający 

postać tekstową, 

c) przedmioty ochrony praw własności przemysłowej stanowiące wynalazki, wzory 

użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych  

w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej  

oraz związane z tymi wynikami know-how, czyli nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość 
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gospodarczą, w szczególności metody badań, ogólne koncepcje wyjaśnienia problemu, 

dydaktyczne materiały audiowizualne; 

2) pracownicza własność intelektualna - własność intelektualną stworzoną w ramach 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub stosunku służbowego; 

3) własność intelektualna uzyskana przy pomocy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - własność 

intelektualną powstałą z wykorzystaniem warunków organizacyjnych, technicznych, 

materiałowych lub innych stworzonych przez SGSP, bez których nie doszłoby do powstania 

własności intelektualnej; 

4) niepracownicza własność intelektualna - własność intelektualną powstałą w warunkach 

innych niż określone w pkt 2 i 3; 

5) twórca - osoba, która stworzyła dobro własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również 

wszystkich współtwórców własności intelektualnej; 

6) spółka celowa - jednoosobowa spółka kapitałowa powołana w celu rozwijania  

i komercjalizacji dóbr własności intelektualnych i przemysłowych należących do SGSP  

w szczególności przez dostarczanie środków finansowych na badania lub inne działania 

mogące skutkować powstaniem tych dóbr; 

7) komercjalizacja -  bez bliższego określenia - komercjalizacja bezpośrednia lub pośrednia;  

8) komercjalizacja bezpośrednia - 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; 

9) komercjalizacja pośrednia - obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach  

w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami; 

10) SGSP -  rozumie się przez to Szkołę Główną Służby Pożarniczej; 

11) pracownik - osoba pozostającą w stosunku pracy lub stosunku służbowym, tj. każda osoba 

zatrudniona w Uczelni w stosunku pracy lub funkcjonariusza będącego w służbie 

przygotowawczej bądź stałej w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 

 

Rozdział 3 

Zakres zastosowania Regulaminu 

§ 3. 

Zakres podmiotowy 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do osób pozostających w SGSP w stosunku pracy lub 

stosunku służbowym, których zakres obowiązków w całości lub części polega na świadczeniu 

pracy o charakterze intelektualnym.  

2. Do pozostałych pracowników postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli stworzyli 

dobro własności intelektualnej lub przemysłowej poza zakresem obowiązków pracowniczych, 

służbowych, jeżeli wyraźnie zostało tak postanowione w umowie SGSP z pracownikiem. 

3. Postanowienia Regulaminu stosuje się także do osób niepozostających z SGSP w stosunku pracy 

lub w stosunku służbowym. 

4. Postanowienia Regulaminu dotyczą także studentów, dyplomantów, doktorantów lub innych osób 

nie pozostających w SGSP w stosunku pracy lub stosunku służbowym, jeżeli stanowi tak umowa 

zawarta między SGSP a studentem, dyplomantem, doktorantem lub inną osobą. Umowę  
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w imieniu SGSP zawiera Rektor-Komendant odpowiednio według wzoru określonego w załączniku 

nr 1 lub 7 do Regulaminu. 

§ 4. 

Zakres przedmiotowy 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowniczej własności intelektualnej. Własność 

intelektualna powstała w wyniku realizacji działalności statutowej, projektów uczelnianych oraz 

uzyskana w trakcie wyjazdów na stypendia lub urlopy w celach naukowych udzielanych przez 

SGSP na wykonanie określonych zadań, zaliczana jest do prac w ramach wykonywanych 

obowiązków pracowniczych. 

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się również do niepracowniczej własności intelektualnej oraz 

własności intelektualnej powstałej przy pomocy SGSP, jeżeli prawa majątkowe do nich zostały 

przez twórcę umownie przeniesione na rzecz SGSP na warunkach przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Prawa majątkowe do własności intelektualnej powstałej przy realizacji umów finansowanych lub 

współfinansowanych przez organy administracji publicznej, w tym właściwe w sprawach nauki 

i szkolnictwa wyższego (m.in. projekty badawcze indywidualne, zamawiane i celowe, itp.), umów 

o wykonanie prac badawczych, rozwojowych, usługowych i wdrożeniowych, zamawianych przez 

przedsiębiorców, inne podmioty zewnętrzne lub wykonywanych w ramach programów 

międzynarodowych lub wspólnotowych przysługują SGSP w całości, jeśli umowa nie stanowi 

inaczej. 

Rozdział 4 

Przedmioty ochrony autorsko-prawnej 

§ 5. 

Utwory pracownicze 

1. Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych, niebędących utworami naukowymi, na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu, w tym w szczególności na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

przysługują SGSP.  

2. Wszelkie materiały opracowane w celu realizacji zadań dydaktycznych, mieszczących się 

w zakresie obowiązków pracowniczych twórcy, stanowią utwory pracownicze w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla ich wykorzystania poza SGSP niezbędne 

jest uzyskanie pisemnej zgody Rektora-Komendanta. 

3. Autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego przysługują twórcy z następującymi 

zastrzeżeniami: 

1) prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego przysługuje SGSP na warunkach 

określonych w ust. 4; 

2) SGSP ma prawo do udostępniania utworu naukowego lub zawartego w nim materiału 

naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego z twórcą przeznaczenia 

utworu lub jeżeli stanowi tak odrębna umowa zawarta z twórcą. 

4. Warunki pierwszej publikacji utworu naukowego, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oraz zasady 

rozpowszechniania utworu naukowego określa zawierana przez SGSP z twórcą umowa 

wydawnicza według wzoru określonego przez Rektora-Komendanta. 
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5. Pracownikowi zabrania się ujawniania w utworze naukowym informacji o przedmiotach własności 

przemysłowej przysługujących SGSP na mocy niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów, 

w szczególności, jeżeli ich ujawnienie utrudniałoby lub uniemożliwiałoby uzyskanie ochrony 

prawnej dla tych przedmiotów lub ich komercjalizację. 

6. Współtwórcy obowiązani są do uzgadniania wspólnego stanowiska w sprawach ich dotyczących 

oraz wyznaczenia ze swego grona pełnomocnika do reprezentowania ich interesów wobec SGSP. 

§ 6. 

Programy komputerowe i bazy danych 

1. Prawa majątkowe do programów komputerowych i baz danych stanowiących pracowniczą 

własność intelektualną przysługują SGSP i obejmują prawo do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu lub bazy w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem 

praw osoby, która tych zmian dokonała; 

3) publicznego rozpowszechniania oryginału lub kopii, w tym w drodze umów najmu lub 

dzierżawy. 

2. Twórcy pracowniczych programów komputerowych i baz danych zobowiązani są niezwłocznie po 

ich stworzeniu do zgłoszenia takich utworów do jednostki organizacyjnej właściwej do spraw 

komercjalizacji, na stosownym formularzu (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 

Regulaminu) w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

 

Rozdział 5 

Przedmioty własności przemysłowej 

§ 7. 

Prawa do przedmiotów własności przemysłowej 

1. Prawo do: 

1) patentu na wynalazek; 

2) prawa ochronnego na wzór użytkowy; 

3) prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 

4) prawa z rejestracji topografii układu scalonego, 

przysługują SGSP, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu 

scalonego stanowią pracowniczą własność intelektualną. Zasada ta dotyczy także praw do 

materiałów towarzyszących, służących wyjaśnieniu lub informacji (dokumentacja techniczna, 

instrukcja, opis, schemat). 

2. SGSP jest uprawniona do korzystania we własnym zakresie z przedmiotów własności 

przemysłowej dokonanych przy pomocy SGSP w rozumieniu postanowień § 2 ust. 1 pkt 3. 

3. Twórcy pracowniczego przedmiotu własności przemysłowej przysługują: 

1) prawa osobiste, w szczególności prawo do wymieniania go w opisach, rejestrach, publikacjach 

oraz we wszelkich dokumentach jako twórcy przedmiotu,  

2) w przypadku uzyskania przez SGSP korzyści majątkowych z komercjalizacji - prawo do 

wynagrodzenia. 

4. Wszystkie postanowienia dotyczące pracowniczych przedmiotów własności przemysłowej stosuje 

się odpowiednio do know-how. 
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5. Twórcy pracowniczego know-how zobowiązani są niezwłocznie po jego stworzeniu do zgłoszenia 

takiego know-how do jednostki organizacyjnej właściwej do spraw komercjalizacji, na stosownym 

formularzu (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu) w wersji papierowej 

oraz elektronicznej. 

§ 8. 

Procedura uzyskiwania ochrony przedmiotów własności przemysłowej 

1. Twórca nowego przedmiotu prawa własności przemysłowej, stanowiącego pracowniczy wynik 

pracy intelektualnej w SGSP, zobowiązany jest do jego niezwłocznego zgłoszenia jednostce 

organizacyjnej właściwej do spraw komercjalizacji. Zgłoszenie przedmiotu prawa własności 

przemysłowej musi być dokonane na arkuszu zgłoszenia przedmiotu prawa własności 

intelektualnej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, oraz zawierać opis 

tego przedmiotu. 

2. Rektor-Komendant podejmuje decyzję o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej do 

ochrony prawnej lub o zachowaniu poufności przedmiotu (know-how).  

3. W razie podjęcia przez Rektora-Komendanta decyzji o nie zgłaszaniu do ochrony prawnej 

przedmiotu własności przemysłowej twórca zobowiązany jest do zgłoszenia takiego przedmiotu 

jako know-how, zgodnie z § 7 ust. 5. 

4. W razie podjęcia przez Rektora-Komendanta decyzji o ochronie prawnej przedmiotu własności 

przemysłowej, twórca przekazuje opis przedmiotu wraz z arkuszem zgłoszenia przedmiotu prawa 

własności intelektualnej do rzecznika patentowego lub kancelarii patentowej, upoważnionej 

przez Rektora-Komendanta do reprezentowania SGSP przed Urzędem Patentowym RP.  

5. W przypadku podjęcia przez Rektora-Komendanta decyzji o zachowaniu przedmiotu własności 

przemysłowej w poufności, twórca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu własności 

przemysłowej w tajemnicy. 

6. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 5 spoczywa na twórcy także po ustaniu 

stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

7. W przypadku podjęcia decyzji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej do ochrony 

prawnej, twórca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu własności przemysłowej  

w tajemnicy do dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. 

8. Koszty zgłoszenia, udzielenia i utrzymywania ochrony prawnej przedmiotu własności 

przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP ponosi SGSP. Decyzję o utrzymywaniu ochrony 

prawnej przedmiotu podejmuje Rektor-Komendant na podstawie analizy celowości 

utrzymywania tej ochrony. 

9. W przypadku podjęcia przez Rektora-Komendanta decyzji o zaprzestaniu utrzymania ochrony 

prawnej przedmiotu własności przemysłowej zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym 

RP twórca może wystąpić z wnioskiem do SGSP o przeniesienie na niego praw do tego 

przedmiotu. Twórca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania jednostki organizacyjnej 

właściwej do spraw komercjalizacji o zaprzestaniu utrzymywania ochrony prawnej przedmiotu 

własności przemysłowej. 

10. Podjęcie decyzji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej za granicą winno być 

poprzedzone analizą celowości tego zgłoszenia oraz możliwości sfinansowania całego 

postępowania w celu uzyskania ochrony zagranicznej oraz utrzymywania ochrony zagranicznej 

tego przedmiotu. 
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11. Twórca zobowiązany jest do poinformowania jednostki organizacyjnej właściwej do spraw 

komercjalizacji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej do ochrony w Urzędzie 

Patentowym RP oraz do niezwłocznego przekazania dokumentacji zgłoszeniowej. Dokumentacja 

obejmuje arkusz zgłoszenia przedmiotu prawa własności przemysłowej (według wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu), opis przedmiotu własności przemysłowej w wersji 

wysłanej do Urzędu Patentowego RP oraz kserokopię potwierdzenie zgłoszenia. 

12. W przypadku uzyskania ochronny prawnej przedmiotu własności przemysłowej zgłoszonego do 

ochrony w Urzędzie Patentowym RP, twórca zobowiązany jest do dostarczenia jednostce 

organizacyjnej właściwej do spraw komercjalizacji: 

1) ostatecznej wersji opisu przedmiotu własności przemysłowej, na który udzielono ochrony; 

2) kserokopię decyzji o udzieleniu ochrony; 

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie prawa wyłącznego. 

13. W przypadku odmowy uzyskania ochronny prawnej przedmiotu własności przemysłowej 

zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, twórca zobowiązany jest do dostarczenia 

jednostce organizacyjnej właściwej do spraw komercjalizacji: 

1) kserokopię decyzji Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia ochrony, 

2) w sytuacji odwołania się od decyzji Urzędu Patentowego RP kserokopię ostatecznej decyzji lub 

kserokopię prawomocnego wyroku.  

§ 9. 

Wyniki pracy intelektualnej stanowiące tajemnicę 

1. Prorektor właściwy ds. nauki jest odpowiedzialny za organizowanie prac badawczych w taki 

sposób, aby nie naruszały praw osób trzecich i praw SGSP. 

2. W stosunku do know-how Rektor-Komendant podejmuje decyzję o objęciu przedmiotu tajemnicą. 

Decyzja taka może być podjęta ze względu na ważny interes gospodarczy SGSP i powinna 

uwzględniać słuszne interesy twórcy. 

§ 10. 

Zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

1. Z momentem zgłoszenia przez pracownika wyników działalności naukowej oraz o know-how 

związanym z tymi wynikami, pracownik może złożyć równocześnie oświadczenie w formie 

pisemnej o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw do tych wyników i związanych z nim 

know-how, stanowiące integralną część załączników nr 2-4 do Regulaminu lub w drodze 

oddzielnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania 

informacji o tych wynikach (załącznik nr 7 do Regulaminu). 

2. W przypadku bezskutecznego upływu 14 dni do złożenia oświadczenia przez twórcę prawa,  

o których mowa w ust. 1, pozostają własnością SGSP. 

3. SGSP w okresie 3 miesięcy od otrzymania oświadczenia twórcy podejmuje decyzję w sprawie 

komercjalizacji. Termin 3 miesięcy, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozpoczyna się od dnia 

złożenia przez twórcę oświadczenia. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o nie dokonywaniu komercjalizacji, SGSP w terminie 30 dni składa 

twórcy będącemu pracownikiem ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy 

o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 

wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te 

utrwalono, i doświadczeniami technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji. 
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5. Umowa, o której mowa w ust. 4 zawierana jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wynagrodzenie przysługujące SGSP za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 4, wynosi 5% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Twórcy będący 

pracownikami wnoszą je proporcjonalnie do ich procentowego udziału w prawie do własności 

intelektualnej, określonego stosownie w załącznikach nr 2-4 do Regulaminu. 

7. W przypadku nie przyjęcia przez twórcę będącego pracownikiem oferty zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 4 prawa do własności intelektualnej pozostają własnością SGSP. W przypadku 

komercjalizacji twórcy będącemu pracownikiem przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa  

w ust. 10 proporcjonalnie do jego udziału. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania 

lub prace zlecone); 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania 

określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. 

9. Twórca będący pracownikiem zobowiązany jest do: 

1) zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami; 

2) przekazania wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do 

komercjalizacji; 

3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania 

wyników we własnym zakresie; 

4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do 

uzyskania praw wyłącznych – nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw SGSP. 

10. W przypadku dokonania komercjalizacji: 

1) twórcy będącemu pracownikiem przysługuje 50% wartości środków uzyskanych przez SGSP 

z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą 

komercjalizacją, które zostały poniesione przez SGSP lub spółkę celową; 

2) w przypadku komercjalizacji pośredniej twórcy będącemu pracownikiem, przysługuje 50% 

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 SGSP lub spółkę celową. 

11. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez twórcę będącego pracownikiem - SGSP przysługuje 

25% wartości środków uzyskanych przez twórcę z komercjalizacji, obniżonych o 25% kosztów 

bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez twórcę.  

12. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się udokumentowane 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 ust. 6. 
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13. Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym odpowiednio wysokości 

wynagrodzenia oraz udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji określają wysokość łącznego 

wynagrodzenia oraz udziału w tych środkach, przysługujących: 

1) twórcom wchodzącym w skład zespołu badawczego od SGSP; 

2) SGSP od twórców wchodzących w skład zespołu badawczego. 

14. Twórca wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od SGSP przysługującej mu 

części udziału w środkach z komercjalizacji, o których mowa w ust. 13 pkt 2. 

15. Twórca wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec SGSP za zobowiązania,  

o których mowa w ust. 13 pkt 2, do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności 

wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. 

16. Zasady określone w niniejszym paragrafie w zakresie dotyczącym prawa do wyników lub sposobu 

i trybu komercjalizacji z wyłączeniem zasad wynagradzania i podziału środków z komercjalizacji, 

zarówno twórca będący pracownikiem, jak i SGSP, mogą w szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach uregulować w drodze umowy w odmienny sposób. 

17. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez SGSP z pracowniczych przedmiotów 

własności przemysłowej dla celów związanych z działalnością SGSP, w tym w szczególności 

dotyczącej badań, dydaktyki, edukacji i promocji. 

 

Rozdział 6 

Inne postanowienia dotyczące pracowniczych wyników pracy intelektualnej 

§ 11. 

Zapewnienie poszanowania praw SGSP 

1. Pracownicy prowadzący w imieniu SGSP negocjacje warunków umów o wykonanie prac 

badawczych i rozwojowych powinni dążyć do zapewnienia SGSP: 

1) prawa do publikacji powstałej własności intelektualnej; 

2) prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układu 

scalonego powstałych w wykonywaniu umowy (kontrahent ma prawo do korzystania  

z nich na zasadzie licencji); 

3) prawa do wyłącznego rozpowszechniania wyników pracy; 

4) zobowiązania kontrahenta, by w sytuacji wdrażania własności intelektualnej zawarł 

z SGSP dodatkową umowę wdrożeniową (nadzór autorski). 

Każde odstępstwo od tych warunków winno być w umowie rekompensowane innymi korzyściami 

dla SGSP. 

2. Zawierając umowy o realizacji krajowych lub zagranicznych staży lub stypendiów, należy 

uregulować zakres uprawnień do dysponowania własnością intelektualną powstałą w trakcie ich 

realizacji. Stosunki prawne dotyczące praw majątkowych SGSP do własności intelektualnej, 

określone w zawartych przez SGSP umowach zewnętrznych, muszą być przenoszone odpowiednio 

w strukturę umów podporządkowanych, aż do indywidualnego wykonawcy. 

3. Uczestnictwo w pracy naukowo-badawczej lub innej mającej charakter twórczy, a wpisującej się 

w zakres badań prowadzonych przez SGSP, studenta, dyplomanta, studenta odbywającego staż 

przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, doktoranta niebędącego 

pracownikiem SGSP i każdej innej osoby niezatrudnionej w SGSP, wymaga zawarcia w umowie 

przeniesienia prawa majątkowego do stworzonej przez niego, w trakcie tej pracy własności 

intelektualnej, na rzecz SGSP, na warunkach niniejszego Regulaminu.  
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4. Przy rozpowszechnianiu pracowniczej własności intelektualnej, twórca obowiązany jest do 

zamieszczenia obok swego nazwiska nazwy „Szkoła Główna Służby Pożarniczej”. SGSP może 

zrezygnować z tego uprawnienia. Decyzje takie podejmuje Rektor-Komendant. 

5. Twórca ma prawo domagać się zamieszczenia lub pominięcia informacji, że jest twórcą danej 

własności intelektualnej SGSP. Uprawnienie do nie ujawniania autorstwa własności intelektualnej 

nie dotyczy przedmiotów własności przemysłowej, zgłaszanych do ochrony patentowej  

i własności intelektualnej powstałej przy realizacji umów z innymi podmiotami. 

6. Twórcy pracowniczej własności intelektualnej nie mogą jej udostępniać osobom trzecim, 

podejmować zobowiązań w zakresie jej wykorzystania ani wykorzystywać jej w żadnej działalności 

poza SGSP, w tym działalności gospodarczej. 

§ 12. 

Postanowienia dotyczące własności intelektualnej powstałej w związku z działalnością dydaktyczną 

1. Prawa autorskie do pracy dyplomowej studenta lub doktorskiej doktoranta niebędącego 

pracownikiem SGSP przysługują w całości twórcy. Prawo współwłasności pomiędzy studentem 

albo doktorantem i SGSP (w szczególności prawa do patentu) powstaje w wyniku umowy zawartej 

pod rygorem nieważności na piśmie. Postanowienie powyższe znajduje zastosowanie także  

w sytuacji, kiedy uprawnionymi z tytułu praw wyłącznych są osoby trzecie (w szczególności 

przedsiębiorcy). 

2. Umowy zawierane przez SGSP z przedsiębiorcami, których wiedza lub potencjał wykorzystywane 

są przy wykonywaniu prac dyplomowych studentów lub prac doktorskich, muszą zawierać 

regulacje wskazujące uprawnionego lub współuprawnionego do praw majątkowych do własności 

intelektualnej powstałej przy wykonywaniu takich prac, uwzględniając należne prawa SGSP, 

przedsiębiorcy oraz studenta. 

3. Studenci i doktoranci zobowiązani są do zgłaszania informacji (według wzoru określonego 

w załączniku nr 5 do Regulaminu) o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

o know-how związanym z tymi wynikami do: 

1) nauczyciela akademickiego, jeśli wyniki powstały podczas zajęć dydaktycznych; 

2) opiekuna pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej, jeśli wyniki powstały podczas 

wykonywania prac dyplomowych; 

3) promotora pracy doktorskiej, jeśli wyniki powstały podczas wykonywania pracy doktorskiej. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do przekazania informacji o wynikach badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanymi z tymi wynikami do prorektora 

właściwego ds. nauki. 

5. Na wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia dydaktyczne, promotora pracy 

magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej lub promotora pracy doktorskiej Rektor-Komendant 

może zawrzeć z twórcą umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub w przypadku przeniesienia praw do własności 

przemysłowej lub know-how umowę o przeniesienie praw własności intelektualnej, której wzór 

stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

6. Ust. 5 stosuje się odpowiednio do programów komputerowych, których twórcami są studenci. 
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§ 13 

Niepracownicza własność intelektualna 

1. Prawa osobiste i majątkowe do niepracowniczej własności intelektualnej przysługują w całości jej 

twórcom. 

2. Każdy twórca niepracowniczej własności intelektualnej może zgłosić do SGSP prośbę o udzielenie 

mu pomocy w zarządzaniu własnością. SGSP może udzielić takiej pomocy odpłatnie lub 

nieodpłatnie poprzez spółkę celową. 

3. Twórca niepracowniczego przedmiotu własności przemysłowej może umownie dokonać jego 

przekazania SGSP do korzystania, uzyskując uprawnienia takie, jak gdyby przedmiot stanowił 

pracowniczą własność intelektualną. Umowa zapewnia także nałożenie na pracownika 

obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do 

Regulaminu. 

4. W wyniku korzystania przez SGSP z niepracowniczej własności intelektualnej, na zasadach 

określonych w ust. 3, nie można firmować działań z wykorzystaniem przedmiotów 

niepracowniczej własności intelektualnej nazwą ani znakiem SGSP, chyba, że Rektor-Komendant 

wyrazi na to pisemną zgodę. 

Rozdział 7 

Zasady finansowania 

§ 14. 

1. Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające 

na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności 

oraz opracowaniu projektów komercjalizacji są realizowane przez prorektora właściwego ds. nauki 

przy współpracy Liderów Dyscyplin Naukowych i jednostki organizacyjnej właściwej do spraw 

komercjalizacji oraz rzecznikiem patentowym. 

2. O wysokości kwot środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ust.1 jednostka 

organizacyjna właściwa ds. finansów/Kwestor-Główny księgowy/Z-ca Kwestora-Głównego 

księgowego informuje prorektora właściwego ds. nauki w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia 

prowizorium planu rzeczowo-finansowego, planu rzeczowo-finansowego lub jego zmian bądź 

korekt. 

 

Rozdział 8 

Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji  

 

§ 15. 

Korzystanie z majątku uczelni w procesie komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych 

odbywa się w oparciu wewnętrzne unormowania SGSP oraz z uwzględnieniem regulaminu 

korzystania z infrastruktury badawczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16. 

1. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy 

wskazane w ust. 2.  
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2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy aktów prawnych określonych w § 1 

oraz odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,  

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040, z późn. zm.) 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
z dnia ……….. 2019 r. 

 

Umowa 
o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

 

 

zawarta dnia …………............................. r. w Warszawie pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej,  reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………......, 

zwaną dalej Uczelnią 

a 

Panią/Panem  

………………………………………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w …………......................................... przy ul. 

…………………………………......................................... legitymującą/legitymującym się dowodem 

tożsamości……………..........................., 

zwanym dalej Twórcą 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Twórca przenosi na Uczelnię nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie 

z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania programem komputerowym/ pracą 

licencjacką/pracą dyplomową/pracą magisterską/pracą doktorską pt. ……………………………………………………….. 

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

(zwanym dalej „Utworem”) w kraju i za granicą. 

2. Twórca oświadcza, że Utwór wskazany w ust. 1 nie narusza czyichkolwiek praw i przysługują mu na zasadzie 

wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworu. 

3. Twórca oświadcza, że nie istnieje żadne ograniczenie w zbyciu autorskich praw majątkowych do Utworu 

określonego w ust. 1, które niniejszą umowę czyniłoby bezskuteczną w całości lub części. 

§ 2. 

Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne 

zmiany), 

4) publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

6) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 
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7) prawo do wykorzystywania Utworu do promocji, reklamy, a także dla celów, edukacyjnych lub 

szkoleniowych, 

8)  ............................................................................................................................................................................................... 

9)  ............................................................................................................................................................................................... 

§ 3. 

1. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą ukończenia 

dzieła. Uczelnia nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których utrwalono Utwór. 

2. Twórca oświadcza, że Utwór jest wolny od wad prawnych, służą mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 

Utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Uczelnię oraz, że prawa te nie są w żaden 

sposób ograniczone. 

3. Twórca oświadcza, że rozporządzenie Utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i 

intelektualnej, w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

§ 4. 

Dla regulacji wzajemnych zobowiązań stron dotyczących podziału korzyści majątkowych uzyskanych przez Szkołę 

Główną Służby Pożarniczej z tytułu eksploatowania przez osoby trzecie utworu będącego przedmiotem 

niniejszej umowy zastosowanie ma Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a w 

szczególności § 10 Regulaminu. 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy miejscowo właściwe 

dla Uczelni. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………… 

Uczelnia       Twórca 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

Arkusz zgłoszenia przedmiotu prawa własności przemysłowej 
 

Data zgłoszenia:............................................ r.      

 

 

 

Tytuł zgłaszanego wynalazku /wzoru użytkowego/ wzoru przemysłowego/znaku towarowego/ topografii 

układów scalonych:  ..................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
 

Twórcy przedmiotu prawa własności przemysłowej: 

 

L.p. 
Imię i nazwisko 

stopień naukowy 

Pracownik/ 

strażak SGSP  

jednostka organizacyjna, 

stanowisko 

Udział 

w % 
Podpis 

      

      

      

      

 

 

 

Osoba do kontaktu (imię nazwisko, tel. , e-mail)  ..................................................................................................................... 

 

 

Potencjał innowacyjny: 

 

Zalety technologii – cechy 

świadczące o innowacyjności 
 

Zalety technologii w 

porównaniu do rozwiązań 

konkurencyjnych lub 

analogicznych 

 

Słowa kluczowe dot. technologii 

(maksymalnie 5) 
 

Branże potencjalnego 

zastosowania 
 

Potencjalne korzyści z 

wdrożenia technologii dla 

przedsiębiorcy 
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Źródło powstania przedmiotu prawa własności przemysłowej (np. projekt, umowa ze stroną finansującą): 

………………………………………………………………………………………………………………………................ 

Opinia Lidera Dyscypliny Naukowej, w której powstał ww. projekt, dot. m.in. celowości ochrony prawnej 

projektu, stopnia jego realizacji oraz przewidywanych efektów, wynikłych ze stosowania projektu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

      ..................................................................... 

Data i podpis Lidera Dyscypliny Naukowej 

Opinia Prorektora właściwego ds. nauki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

      ..................................................................... 

Data i podpis Prorektora właściwego ds. nauki 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Decyzja dotycząca ochrony prawnej projektu: 

� o zgłoszeniu projektu do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP. 

� o nie zgłoszeniu projektu do ochrony prawnej ze względów gospodarczych. 

 

..................................................... 

          Rektor-Komendant 

 

 

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentacji.     …………………………………………………………………. 

jednostka organizacyjna właściwa ds. 

komercjalizacji 

 

 
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/STRAŻAKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUZBY POŻARNICZEJ  

O PRZENIESIENIU PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

………………………………………..…………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem Twórcą* …………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………….…..……………i dysponuję udziałem ……% do 

powstałej własności intelektualnej oraz jestem zainteresowany przeniesieniem na mnie ww. praw w 

przypadku podjęcia przez Uczelnię zarządzającą prawami własności przemysłowej oraz wynikami 

badań naukowych i prac rozwojowych decyzji o nie dokonywaniu komercjalizacji. 

 

………………………….       …………………………. 
             miejsce i data                          podpis pracownika/strażaka 

 
* wymagane jest złożenie oświadczeń przez wszystkich twórców
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

 

 

Zgłoszenie utworu pracowniczego 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z dnia ……….. 2019 r. 

zgłaszam utwór będący przedmiotem pracowniczej własności intelektualnej, opisany poniżej. Oświadczam, że 

jestem twórcą/współtwórcą
1
 utworu oraz iż przekazane opracowanie nie zawiera treści uzyskanych w sposób 

niezgodny z obowiązującym prawem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych 

chronionych prawem cywilnym. 

 

1. Twórcy utworu  
 

L.p. 
Imię i nazwisko 

stopień naukowy 

Pracownik 

/strażak SGSP  

jednostka organizacyjna, 

stanowisko 

Udział 

w % 
Podpis 

      

      

      

      

 

 

 

2. Osoba do kontaktu (imię nazwisko, tel. , e-mail)  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Opis utworu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Potencjał innowacyjny: 

 

Zalety technologii – cechy 

świadczące o innowacyjności 
 

Zalety technologii w 

porównaniu do rozwiązań 

konkurencyjnych lub 

analogicznych 

 

Słowa kluczowe dot. technologii 

(maksymalnie 5) 
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Branże potencjalnego 

zastosowania 
 

Potencjalne korzyści z 

wdrożenia technologii dla 

przedsiębiorcy 

 

 

 

Źródło powstania utworu (np. projekt, umowa ze stroną finansującą): 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentacji. 

 

 

…………………………………..      ……………………….................................................. 

Data       Podpis Lidera Dyscypliny Naukowej 

 

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentacji.  

 

 

 

………………………………….. .................................................................. 

Data jednostka organizacyjna właściwa ds. 

 komercjalizacji 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/STRAŻAKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ  
O PRZENIESIENIU PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

………………………………………..…………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem Twórcą* …………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………….…..……………i dysponuję udziałem ……% do 

powstałej własności intelektualnej oraz jestem zainteresowany przeniesieniem na mnie ww. praw w 

przypadku podjęcia przez Uczelnię zarządzającą prawami własności przemysłowej oraz wynikami 

badań naukowych i prac rozwojowych decyzji o nie dokonywaniu komercjalizacji. 

 

………………………….       …………………………. 
             miejsce i data                         podpis pracownika/strażaka 

 
* wymagane jest złożenie oświadczeń przez wszystkich twórców 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

Zgłoszenie know-how 
 

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z dnia ……….. 2019 r. 

zgłaszam know-how będące przedmiotem pracowniczej własności intelektualnej, opisane poniżej. Oświadczam, 

że jestem twórcą/współtwórcą
1
 know-how oraz iż przekazane opracowanie nie zawiera treści uzyskanych w 

sposób niezgodny z obowiązującym prawem. 

 

1. Twórcy know-how 

 

L.p. 
Imię i nazwisko 

stopień naukowy 

Pracownik 

/strażak SGSP  

jednostka organizacyjna, 

stanowisko 

Udział 

w % 
Podpis 

      

      

      

      

 

2. Osoba do kontaktu (imię nazwisko, tel. , e-mail)  

 .....................................................................................................................................................................  

 

Opis know-how: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Potencjał innowacyjny: 

 

Zalety technologii – cechy 

świadczące o innowacyjności 
 

Zalety technologii w 

porównaniu do rozwiązań 

konkurencyjnych lub 

analogicznych 

 

Słowa kluczowe dot. technologii 

(maksymalnie 5) 
 

Branże potencjalnego 

zastosowania 
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Potencjalne korzyści z 

wdrożenia technologii dla 

przedsiębiorcy 

 

 

 

Źródło powstania know-how (np. projekt, umowa ze stroną finansującą): 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

……………………………………      ………………………................................................. 

Data       Podpis Lidera Dyscypliny Naukowej 

 

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentacji.  

 

 

………………………………….. .................................................................. 

Data  jednostka organizacyjna właściwa ds. 

komercjalizacji 

 

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentacji.  

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/STRAŻAKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ  
O PRZENIESIENIU PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

 

………………………………………..…………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem Twórcą* …………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………….…..……………i dysponuję udziałem ……% do 

powstałej własności intelektualnej oraz jestem zainteresowany przeniesieniem na mnie ww. praw w 

przypadku podjęcia przez Uczelnię zarządzającą prawami własności przemysłowej oraz wynikami 

badań naukowych i prac rozwojowych decyzji o nie dokonywaniu komercjalizacji. 

 

………………………….       …………………………. 
             miejsce i data                        podpis pracownika/strażaka 

 
* wymagane jest złożenie oświadczeń przez wszystkich twórców 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

 

……………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko) 

 

 

 

Zgłoszenie przez studenta/doktoranta informacji o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych 

 

 

Zgłaszam wynik badań naukowych i prac rozwojowych, które dotyczą: 

 

 

Tytuł  ..........................................................................................................................................................................  

 

Opis  ...........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

......……………………………............................ 

Podpis nauczyciela akademickiego /promotora pracy magisterskiej, 

licencjackiej lub inżynierskiej /promotora pracy doktorskiej 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

Umowa 
o przeniesienie praw własności intelektualnej 

 
zawarta dnia …………………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 

reprezentowaną przez ................................................................................................................................................. 

zwaną dalej „Uczelnią” 

a Panią/Panem………………………………………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w …………………………………………… 

przy ul. ………………………………………………………………PESEL …………………………………… zwanym dalej „Twórcą”. 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Twórcy przysługuje prawo do …… % wynalazku / wzoru użytkowego / wzoru przemysłowego, znaku 

towarowego/topografii układu scalonych/ w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej / know-

how, zwanego dalej rozwiązaniem pt. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Twórca oświadcza, że rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie powstało w wyniku wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy ani z realizacji innej umowy. 

§ 2. 

Twórca przenosi nieodpłatnie na Uczelnię swój udział w prawie do rozwiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1, a 

Uczelnia przyjmuję je na swoją rzecz. 

§ 3. 

Twórca zobowiązuje się do: 

1) zachowania poufności rozwiązań, 

2) przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, Utworów wraz z własnością nośników, 

na których Utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji, 

3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników we 

własnym zakresie. 

4) współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw 

wyłącznych – nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

§ 4. 

W przypadku komercjalizacji rozwiązania Twórca otrzyma odpowiednie do swego udziału wynagrodzenie 

zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

§ 5. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze 

polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia zwrócą się do Sądu właściwego dla siedziby Uczelni. 

§ 7. 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz 

jeden egzemplarz dla Urzędu Patentowego RP. 

 

………………………….       ……………………….......... 

        Twórca                 Uczelnia 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/STRAŻAKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ  
O PRZENIESIENIU PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

 

………………………………………..…………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem Twórcą* …………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………….…..…………… i dysponuję udziałem ………%  

do powstałej własności intelektualnej oraz jestem zainteresowany przeniesieniem na mnie ww. praw  

w przypadku podjęcia przez Uczelnię zarządzającą prawami własności przemysłowej oraz wynikami 

badań naukowych i prac rozwojowych decyzji o nie dokonywaniu komercjalizacji. 

 

 

………………………….       …………………………. 
             miejsce i data                       podpis pracownika/strażaka 

 
* wymagane jest złożenie oświadczeń przez wszystkich twórców 

 


