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plan wystąpienia 

twórczość naukowa
• prawo autorskie 
• prawo własności przemysłowej
• twórczość naukowa vs. twórczość wynalazcza
• prawa osobiste i prawa majątkowe

transfer technologii na polskich uczelniach
• regulaminy własności intelektualnej
• określenie autorstwa
• deklaratywność autorstwa
• sprawy sporne 

zasady etyki pracownika nauki
• nadużycia i przeciwdziałanie nadużyciom

przykłady dobrych praktyk 
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przedmiot prawa autorskiego

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone
słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2)
plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6)
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i
słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i
pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał
postać nieukończoną.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

dr Karol J. Fijałkowski  |  Katowice, 31 stycznia 2020 r.



przedmiot prawa własności przemysłowej

Art. 28. 1. Za wynalazki nie uważa się w szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym
3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania

gier lub prowadzenia działalności gospodarczej
41) wytworów lub sposobów, których: a) możliwość wykorzystania nie może być

wykazana lub b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez
zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki

5) programów komputerowych;
6) przedstawienia informacji.

Art. 79. Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym,
na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z
wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy stosuje się
odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.
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twórczość naukowa stanowi świadome postawienie przez badacza problemu
badawczego i dążenie do jego rozwiązania za pomocą świadomie przyjętych
metod badawczych w celu ustalenia pewnych reguł, prawidłowości zdarzeń,
wykazania istoty (charakteru) pewnych zjawisk itd.
S. Jarosz-Żukowska, Ł. Żukowski, „Wolność badań naukowych i nauczania”, w: „Realizacja i ochrona
konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym”, r. M. Jabłoński, Wrocław 2014.

twórczość wynalazcza stanowi twórcze rozwiązanie określonego problemu
technicznego, tworzące rozwiązanie mające cechy nowości, nieoczywistości i
nadające się do przemysłowego stosowania.
P. Kostański, „Prawa osobiste wynalazcy”, w: Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 ISSN 1641–1609

Specyficznymi odmianami prawnymi twórczej pracy badawczej są prace:
projektowa, konstrukcyjna i technologiczna (najczęściej mówi się o tego typu
pracach jako o twórczości wynalazczej).
D. Sokołowska, „Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego” Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny Rok LXXVII, 2, 2015, s. 85 (za: B. Gadek-Giesen UJ 2011).

twórczość wynalazcza       vs. twórczość naukowa
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autor utworu naukowego ma istotny wkład w badania naukowe, wybór
tematyki, planowanie eksperymentów, interpretowanie danych, tworzenie
manuskryptu lub krytyczną dyskusję

autor wynalazku ma istotny wkład intelektualny w twórcze i nieoczywiste
rozwiązanie problemu technicznego, weryfikacje hipotez, planowanie i
prowadzenie eksperymentów, lub krytyczną dyskusję, wykraczający poza
rutynową pomoc techniczną lub organizacyjną

AUTORSTWO UTWORU NAUKOWEGO ≠ AUTORSTWO WYNALAZKU

AUTORSTWO WYNALAZKU = AUTORSTWO UTWORU NAUKOWEGO

twórczość wynalazcza       vs. twórczość naukowa
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twórczość wynalazcza       vs. twórczość naukowa
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twórczość wynalazcza jest działaniem naukowym
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działalność twórcza

twórczość naukowa

twórczość 
publikacyjna

twórczość 
wynalazcza

tekst
obraz

ochrona praw twórcy

prawo autorskie
prawo własności przemysłowej
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prawa osobiste

kodeks cywilny: Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności (…),
twórczość naukowa, (…), wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

prawo autorskie: Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa
osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub
zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa
utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do
udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz
jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

prawo własności przemysłowej: Art. 8. 1. Na warunkach określonych w
ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz
topografii układu scalonego przysługuje prawo do (…) wymieniania go jako
twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

dr Karol J. Fijałkowski  |  Katowice, 31 stycznia 2020 r.



prawa majątkowe

kodeks cywilny: Art. 24. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego
została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej
naprawienia na zasadach ogólnych.

prawo autorskie: Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje
wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich
polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

prawo własności przemysłowej: Art. 8. 1. Na warunkach określonych w
ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz
topografii układu scalonego przysługuje prawo do:
1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
2) wynagrodzenia;

Art. 12. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i
podlega dziedziczeniu.
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komercjalizacja i transfer technologii

prawo o szkolnictwie wyższym: Art. 148. 4. Centrum transferu technologii
tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej, polegającej na sprzedaży
wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami
albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na
podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

przedmioty komercjalizacji:
• przedmioty praw własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory

przemysłowe, topografie układów scalonych
• utwory naukowe inne niż odkrycia, idee, procedury, metody i zasady

działania oraz koncepcje matematyczne
• know-how
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twórca w procesie transferu technologii

prawo autorskie: Art. 12. 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią
inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie
prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego
zamiaru stron.

prawo własności przemysłowej: Art. 8. 3. W razie dokonania wynalazku, wzoru
użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę
obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym
mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony
ustaliły inaczej.

prawo o szkolnictwie wyższym: Art. 152. 1. Senat uchwala:
1) regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (…)
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regulamin – Uniwersytet Warszawski

§4. 1. Prawa do Rezultatu Twórczego stworzonego w wyniku wykonywania
przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy z Uniwersytetem przysługują
Uniwersytetowi.

§10. 1. Twórcy przysługuje 50% wartości środków uzyskanych przez
Uniwersytet lub Spółkę celową z Komercjalizacji Rezultatu Twórczego,
obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą Komercjalizacją, które
zostały poniesione przez Uniwersytet lub Spółkę celową.
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§13. 1. Jeżeli projekty wynalazcze, takie jak wynalazek, wzór użytkowy, wzór
przemysłowy, topografia układu scalonego są wynikami pracowniczymi, to
prawo do uzyskania praw wyłącznych, obejmujących w szczególności: patent na
wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, jak również
prawo do ich komercjalizacji przysługują Uniwersytetowi.

§17. 2. W przypadku komercjalizacji wyników prac intelektualnych, jego twórcy
przysługuje od Uniwersytetu:

1) 50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez Uniwersytet z
komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o 25% kosztów bezpośrednio
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet lub
spółkę celową;

2) 50% wartości środków (przychodów) uzyskanych przez spółkę celową (…)

regulamin – Uniwersytet Śląski

dr Karol J. Fijałkowski  |  Katowice, 31 stycznia 2020 r.



regulamin – Uniwersytet Jagielloński

§5. 1. Prawa majątkowe do dóbr intelektualnych wytworzonych w ramach
stosunku pracy przysługują Uniwersytetowi.

2. Prawa osobiste twórców dóbr intelektualnych wytworzonych w ramach
stosunku pracy przysługują twórcom.

§23. W przypadku komercjalizacji twórcom przysługuje od Uniwersytetu
wynagrodzenie za udział w powstaniu dóbr intelektualnych w wysokości:

a) 60% wartości korzyści uzyskanych przez Uniwersytet z komercjalizacji
bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio
związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Uniwersytet, lub

b) 60% wartości korzyści 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
Uniwersytet lub spółkę celową.

dr Karol J. Fijałkowski  |  Katowice, 31 stycznia 2020 r.



uwłaszczenie naukowców

prawo o szkolnictwie wyższym: Art. 154. 1. Pracownik przekazuje uczelni
publicznej informację o wynikach działalności naukowej oraz o know-how
związanym z tymi wynikami. 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.

3. W przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niedokonywaniu
komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w
ust. 1, uczelnia jest obowiązana, w terminie 30 dni, do złożenia pracownikowi
oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do
wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
(…) Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw nie może być
wyższe niż 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (…)
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określenie autorstwa – regulacje 

prawo autorskie: Art. 8. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której
autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w
związku z rozpowszechnianiem utworu.

prawo własności przemysłowej: Art. 32. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą
wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do
uzyskania patentu.
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określenie autorstwa – deklaratywność procesu

deklaracja autorstwa
• zespół twórców ustala listę i kolejność autorów, i ewentualnie procentowy

wkład twórczy każde z nich
• proces ustalania listy autorów koordynowany przez lidera zespołu
• kluczowe jest przestrzeganie zasad etyki
• autorstwo publikacji ≠ autorstwo wynalazku

skuteczność systemu jest zaskakująco wysoka – zespół autorów zwykle sam się
dyscyplinuje i nie dopuszcza do uznania autorstwa osób nieuprawnionych

dodatkowa weryfikacja autorstwa byłaby trudna do przeprowadzenia,
ponieważ brak jest metod do obiektywnego stwierdzenia wkładu twórczego,
dlatego ewentualne spory wymagają postępowania cywilnego
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określenie autorstwa – spory dotyczące autorstwa

kodeks cywilny: Art. 24. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego
została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej
naprawienia na zasadach ogólnych.

prawo autorskie: Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały
zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie
dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (…)

prawo własności przemysłowej: Art. 284. W trybie postępowania cywilnego,
na zasadach ogólnych, rozpatrywane są w szczególności sprawy o:
1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
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kodeks etyki pracownika naukowego

3.3. Praktyki autorskie i wydawnicze

2. Autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie na twórczym i
istotnym wkładzie w badania, a więc na znaczącym udziale w inicjowaniu idei
naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale
w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w
istotnym wkładzie w szkicowanie i pisanie artykułu lub jego krytycznym
poprawianiu z punktu widzenia zawartości intelektualnej.

4. Kolejność podawania nazwisk powinna być zgodna ze zwyczajem
obowiązującym w danej dyscyplinie naukowej oraz zostać zaakceptowana przez
wszystkich współautorów na wczesnym etapie przygotowywania publikacji.

propozycje przesłanek wobec twórcy wynalazku: sformułowanie rzeczywistego
problemu technicznego, rozwiązanie problemu technicznego, poszukiwanie
wariantów rozwiązania, testowanie w celu określenia granic zastosowania, itp.
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przysięga studencka i doktorska

Uroczyście przysięgam wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej
osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym
postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Spondebitis igitur: primum - vos huius Universitatis, in qua summum in scientiis
vel litteris gradum ascenderitis, píam perpetuo memoriam habituros eiusque
negotia, opera, rationes, quoad possitis, semper adiuturos;

deinde - eum honorem, quem in vos collaturus sum, integrum, incolumemque
servaturos, ut nunquam ab eo seiungatur perfecta morum vitaeque honestas;

postremo - studia vestra impigro labore culturos ac provecturos non sordidi
lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas
propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat;

haec vos ex animi vestri sententia SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

SPONDEO AC POLLICEOR!
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najczęstsze nadużycia

nieuprawnione przypisywanie autorstwa
• podszywanie się pod twórcę wynalazku
• podszywanie się pod autora dzieła
• włączanie do zespołu twórców 

kierowników zespołów i jednostek
• włączenie do zespołu twórców osób 

mających udział we wdrażaniu wynalazku 
• zgłaszanie wynalazków pod własnym 

nazwiskiem przez rzeczników patentowych 

nieuprawnione pominięcie autora
• pominięcie studenta

– przepisy karne w pwp
– postepowanie cywilne
– kodeks etyki pr. naukowego

– kodeks etyki pr. naukowego

– kodeks etyki rz. patentowych

– regulaminy uniwersyteckie
– kodeks etyki pr. naukowego
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przykład: wynalazek P.413922
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przykład: wynalazek P.396725
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podsumowanie

wynalazczość wśród naukowców w polskich jednostkach naukowych
• wynalazczość to również działalność naukowa
• dwie sprzeczne tendencje: publikacje vs. własność przemysłowa 

– zgłoszenie patentowe musi być pierwsze
• potrzebne zwiększanie świadomości naukowców i zapewnienie funduszy na 

zapewnienie ochrony patentowej
• brak tożsamości autorstwa publikacji i autorstwa wynalazku

– inny rodzaj wkładu twórczego, inne zasady atrybucji autorstwa
• brak zapisów dotyczących autorstwa przedmiotów praw własności 

przemysłowej w kodeksie etyki pracownika naukowego
• uczciwość naukowców jako podstawa rzetelnej atrybucji autorstwa
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podziękowania 

Komitet organizacyjny
Anna Chorążewska
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Ewa Malewska & Partners

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW i Wydział Chemii UW
Robert Dwiliński, Renata Olejnik, Anna Sierpińska, Mateusz Kałabun
Zbigniew Rogulski

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD
Edmund Golis, Krzysztof Maternicki, Karolina Grzybowska
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Dziękuję za uwagę

Karol J. Fijałkowski, Ewa Malewska

Problematyka ochrony twórczości naukowej 
a prawo własności przemysłowej w kontekście 

transferu technologii

Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego,
kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań 

karol.fijalkowski@cent.uw.edu.pl


