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uczelnie publiczne muszą stosować UZZMP?
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Choć obowiązująca od 1 października 2018 r. UPSWN 2018, jak wynika z jej uza-
sadnienia, zasadniczo „utrzymuje rozwiązania z zakresu komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały wypracowane w ostatnich 
latach”, nie oznacza to jednak, że regulacje te nie budzą wątpliwości na etapie 
ich stosowania. Podkreślić przy tym należy, iż kilkukrotne nowelizacje uregulo-
wań dotyczące komercjalizacji na gruncie UPSW 2005 (szczególnie zmiany w la-
tach: 2014 i 2016) stanowią dowód na to, że przepisy powinny nie tylko podążać 
za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą, ale także udoskona-
lać tę rzeczywistość w wymiarze prawnym.

Publikacja niniejsza w swym założeniu ma pomóc w uporządkowaniu wyni-
kających z przepisów UPSWN 2018 informacji na temat wybranych aspektów 
prawnych procesów komercjalizacji, tam gdzie jest to konieczne sięgając do 
przepisów innych ustaw, w szczególności UPWP. Przy analizie szczególny nacisk 
położono na zagadnienia związane z komercjalizacją bezpośrednią wyników 
B+R przez uczelnie publiczne.

Wiedza ta dotyczy zagadnień takich jak przepisy prawne regulujące proces komer-
cjalizacji bezpośredniej, model „własności” wyników B+R (pojęcie „własności” – 
zob. analiza pytania 16) w relacjach uczelnia publiczna – pracownik oraz podmioty 
przeprowadzające proces komercjalizacji bezpośredniej. Przy czym przez „wyniki 
B+R” należy rozumieć „wyniki działalności naukowej” obejmującej badania nauko-
we, prace rozwojowe oraz twórczośc artystyczną (art. 4 ust. 1 UPSWN 2018).

Część pierwsza publikacji obejmująca zagadnienie regulacji prawnych procesu 
komercjalizacji pozwala uzyskać odpowiedź na pytania takie jak m.in. czy „ko-
mercjalizacja bezpośrednia” jest tożsama z „procesem komercjalizacji bezpo-
średniej”, które przepisy regulują ten proces, w jakim zakresie należy uregulować 
proces komercjalizacji w prawie wewnętrznym uczelni oraz czy i w jakim zakresie 
uczelnie publiczne muszą stosować UZZMP. 

Część druga publikacji obejmuje cztery grupy zagadnień problemowych związa-
nych z komercjalizacją bezpośrednią: przedmiot komercjalizacji, status twórcy 

Wstęp
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wyników B+R, modele „własności” wyników (zwłaszcza wynalazków) w relacjach 
uczelnia publiczna – pracownik i tzw. „uwłaszczenie” pracownika-twórcy. Odnaleźć 
można w niej odpowiedzi  w szczególności na pytania: w jakim zakresie know-how 
podlega komercjalizacji i czy programy komputerowe podlegają komercjalizacji, 
jak również rodzące wiele wątpliwości w praktyce zagadnienia: kto jest twórcą wy-
ników B+R czy jakie prawa do wyników ma ich twórca.

W części drugiej poruszona została także problematyka związana z „własnością” 
wyników B+R powstałych w ramach współpracy uczelni i jej pracowników (umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawne), modeli ustawowych w tym zakresie i możliwości 
odejścia w drodze umowy od tych modeli. Przybliża również zasady nabywania 
od uczelni publicznej przez pracownika „własności” stworzonych w ramach umo-
wy o pracę wyników B+R, w szczególności na zasadach preferencyjnych poprzez 
„uwłaszczenie”. Instytucja „uwłaszczenia” pracowników uczelni publicznych, sto-
sunkowo rzadko na dzień dzisiejszy stosowana w praktyce, z uwagi na jej wyjąt-
kowy charakter, rodzi wiele wątpliwości.

Część trzecia publikacji odnosi się do sfery prowadzenia procesów komercja-
lizacji oraz związanych z powyższym rozliczeń środków z komercjalizacji uzy-
skanych przez uczelnię publiczną i „uwłaszczonego” pracownika. Postawione 
zostały w niej pytania m.in. o zakres środków z komercjalizacji podlegających 
podziałowi, dopuszczalność objęcia takim podziałem środków z wdrożenia 
wyników B+R przez podmiot komercjalizujący czy zakres obciążenia kosztami 
związanymi z komercjalizacją.

Informacje zawarte w publikacji usystematyzowane zostały według formuły „py-
tanie – odpowiedź” i na ile możliwe było odejście od języków: prawnego (język 
aktów prawnych) i prawniczego (żargon prawniczy) bez uszczerbku dla meritum 
- przedstawione w wersji popularnonaukowej. Z przedstawionymi w publikacji za-
gadnieniami autorka zetknęła się w swojej pracy zawodowej w Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak również w ra-
mach Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.
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1
W pierwotnej wersji UPSW 2005 pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej” obejmo-
wało „sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojo-
wych do gospodarki” przez uczelnie. Były to więc umowy odpłatne przenoszące 
„własność” wyników B+R („sprzedaż”), jak również bliżej nie sprecyzowane umowy 
dotyczące „nieodpłatnego przekazywania” wyników. Rozumienie tego pojęcia moż-
na było odtworzyć na podstawie przepisu określającego cel tworzenia w ramach 
uczelni centrów transferu technologii (art. 86 ust. 4).

Nowelizacja UPSW 2005 dokonana 1 października 2014 r. wprowadziła do ustawy 
defi nicję legalną „komercjalizacji bezpośredniej” zawartą w słowniku (art. 2 ust. 1 
pkt 35). Pojęcie to obejmowało „sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwo-
jowych 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”. W defi nicji nastąpiło wyraźne rozróżnienie umów wchodzą-
cych w zakres „komercjalizacji bezpośredniej” na umowy odpłatnie przenoszące 
„własność” wyników B+R („sprzedaż”) i umowy oddające jedynie wyniki do korzy-
stania, które nie wiąże się z przejściem „własności” wyników z jednego podmiotu 
na drugi (uczelnia pozostaje więc ich „właścicielem”). 

Wejście w życie 1 października 2018 r. UPSWN 2018 pozostało zasadniczo bez 
wpływu na zakres merytoryczny pojęcia „komercjalizacja bezpośrednia”, jego 
defi nicję można zrekonstruować na podstawie art. 148 ust. 4 (regulującego zakres 
działania centrów transferu technologii). Obejmuje ona w dalszym ciągu „sprze-
daż wyników działalności naukowej 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”. 

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone przez UPSWN 2018 w stosunku do dotychcza-
sowego stanu prawnego stwierdzić należy, iż są to zasadniczo zmiany o charakte-
rze językowym, wynikające ze zmiany siatki pojęciowej, i redakcyjnym. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim zastąpienie zwrotu „wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych” pojęciem „wyników działalności naukowej”, co wiąże się ze zdefi -
niowaniem w UPSWN 2018 „działalności naukowej” (art. 4 ust. 1). Wreszcie wskazać 
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należy, iż w aktualnym stanie prawnym pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej” 
nie jest defi niowane na poziomie słownika ustawowego (brak w UPSWN 2018), de-
fi nicję legalną tego pojęcia można odtworzyć jednak na podstawie art. 148 ust. 4 
znajdującego się w odrębnym rozdziale poświęconym komercjalizacji („Rozdział 6. 
Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how”). 

Do umów komercjalizacyjnych na gruncie UPSWN 2018 zaliczyć należy w pierwszej 
kolejności sprzedaż wyników B+R. Pojęcie „sprzedaży” odnieść należy na gruncie 
defi nicji „komercjalizacji bezpośredniej” także do przypadku sprzedaży udziału we 
„własności” wyników B+R (w przypadku gdy uczelnia jest jednym ze „współwłaści-
cieli” wyników). Na podkreślenie zasługuje fakt, że sprzedaż należy do tzw. umów 
odpłatnych, które charakteryzują się tym, że na jej podstawie obie strony mają 
uzyskać pewną korzyść majątkową w przeciwieństwie do czynności nieodpłatnych, 
które przyznają korzyść tylko jednej stronie umowy (np. darowizna). 

Nie ulega więc wątpliwości, że w zakres pojęcia „komercjalizacji bezpośredniej” 
wchodzą jedynie umowy odpłatnego przeniesienia „własności” wyników B+R 
(tj. sprzedaż), natomiast nie wchodzą analogiczne umowy o charakterze nieod-
płatnym jak np. darowizna. Z powyższego względu poważne wątpliwości budzi 
możliwość zaliczenia do umów komercjalizacyjnych umowy „uwłaszczenia” pra-
cownika uczelni publicznej (zob. zalecenia pytania 35), gdyż choć określa się ją 
mianem „odpłatnej” i prowadzi ona do przeniesienia „własności” wyników B+R 
z uczelni na pracownika-twórcę, to świadczenie wzajemne pracownika nie odno-
si się wprost do wartości rynkowej nabywanych przez pracownika wyników i ma 
charakter preferencyjny.

Do umów komercjalizacyjnych zaliczyć należy umowy oddające wyniki B+R do 
używania zasadniczo o charakterze odpłatnym (UPSWN 2018 przykładowo wymie-
nia umowę licencyjną, najem i dzierżawę), choć ustawodawca nie wyklucza wy-
raźnie także umów nieodpłatnych. W przypadku tej grupy umów UPSWN 2018 nie 
stawia bowiem wymogu odpłatności, a więc umowy takie na poziomie ustawowym 
zdają się obejmować także np. nieodpłatne umowy licencyjne. 

Nie budzi przy tym wątpliwości, że umową dedykowaną do korzystania z wy-
ników B+R przez osoby trzecie jest umowa licencyjna, reguluje ją w szczegól-
ności UPWP, również nie przesądzając o odpłatnym charakterze takiej umo-
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wy. Kolejną ze wskazanych w przykładowym katalogu umów oddających wyniki 
B+R do korzystania jest najem i dzierżawa, które są ukształtowane jako umowy 
o odpłatnym charakterze.

Z uwagi na otwarty katalog umów komercjalizacyjnych oddających wyniki B+R 
do korzystania (o czym świadczy zwrot „w szczególności”) możliwe jest zalicze-
nie do tej grupy umów także innych niż wskazane w UPSWN 2018. Jako przykład 
takiej umowy należy wskazać użytkowanie (należące do grupy tzw. ograniczonych 
praw rzeczowych), przy czym ustawodawca nie przesądził o odpłatnym charakte-
rze takiej umowy. Innym, choć również nie wskazanym w UPSWN 2018, przypad-
kiem oddania wyników B+R do korzystania jest upoważnienie jednego ze „współ-
właścicieli” do wyłącznego korzystania ze wspólnych wyników B+R np. poprzez 
wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej (zob. zalecenia pytania 21).  
Na poziomie ustawowym takiego upoważnienia nie należy utożsamiać z umową 
licencyjną, choć w praktyce podmiot taki może rozliczać się z pozostałymi współ-
uprawnionymi na zasadzie swoistych „opłat licencyjnych”.

Obserwując zmiany przepisów określających zakres „komercjalizacji bezpośred-
niej” na przestrzeni ostatnich kilku lat, zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę 
na dokonaną w roku 2014 nowelizację UPSW 2005, która polegała na ograniczeniu 
możliwości zawierania umów komercjalizacyjnych o nieodpłatnym charakterze. 
W chwili obecnej „komercjalizacja bezpośrednia” – w zakresie przeniesienia „wła-
sności” wyników B+R z uczelni na osobę trzecią jest ograniczona wyłącznie do 
umowy sprzedaży. Natomiast  w zakresie umów oddających wyniki B+R do ko-
rzystania UPSWN 2018 nie przesądza o odpłatnym charakterze takich umów (tzn. 
oddanie do korzystania może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne). 

Należy mieć jednocześnie świadomość możliwości zaistnienia przypadków nie-
odpłatnego przeniesienia „własności” wyników B+R na osoby trzecie, przy czym 
w przypadku uczelni publicznych takie działanie powinno znaleźć podstawę 
w przepisach szczególnych (np. realizacja wyników projektu dofi nansowanego ze 
środków publicznych zewnętrznych np. NCBR) z uwagi na ich szczególny status 
(państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) oraz wynikające z powyższego obo-
wiązki. Z uwagi na status uczelni publicznych ograniczona wydaje się także moż-
liwość nieodpłatnego oddawania wynikow B+R do korzystania osobom trzecim, 
przy czym należy mieć na uwadze, iż czasami udzielenie nieodpłatnej „licencji na 
próbę” może być warunkiem zawarcia odpłatnej umowy licencyjnej.
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W przeciwieństwie do pojęcia „komercjalizacji bezpośredniej” UPSWN 2018 nie de-
finiuje pojęcia „procesu komercjalizacji bezpośredniej”, choć posługuje się np. 
w art. 154 ust. 6 pkt 4 (wcześniej art. 86e ust. 5 pkt 4 UPSW 2005) pojęciem „pro-
cesu komercjalizacji” - dla określenia obowiązków pracownika uczelni publicznej 
w takim procesie. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że porównywane po-
jęcia nie są tożsame treściowo, komercjalizacja bezpośrednia polega bowiem na 
zawieraniu umów dotyczących sprzedaży albo oddania do korzystania wyników 
B+R osobom trzecim (zob. pytanie 1). 

Z kolei proces komercjalizacji bezpośredniej składa się z kilku następujących po 
sobie i przyczynowo powiązanych etapów, obejmujących działania o charakterze 
faktycznym i prawnym, mających na celu dokonanie skutecznej komercjalizacji 
bezpośredniej. W procesie tym w przypadku uczelni, na potrzeby analizy uwarun-
kowań prawnych, można wyróżnić kilka podstawowych etapów: 

etap 1 – zgłoszenie wyników B+R w ramach uczelni  i ewentualne złożenie przez 
pracownika-twórcę oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem”,

etap 2 – podjęcie w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji (de-
cyzja o niedokonywaniu komercjalizacji przez uczelnię otwiera możliwość 
„uwłaszczenia” pracownika), 

etap 3 – przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta, 

etap 4 – zawarcie umowy z wybranym kontrahentem (komercjalizacja właściwa),

etap 5 – podział środków z komercjalizacji.

W tym miejscu warto podkreślić, że choć brak definicji legalnej pojęcia „proces 
komercjalizacji bezpośredniej”, to UPSWN 2018  zawiera przepisy, które regulują 
przebieg kolejnych etapów tego procesu (zob. pytanie 4). Dodatkowo stosując 
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przepisy UPSWN 2018 dotyczące „komercjalizacji bezpośredniej”, należy rozróżniać 
przypadki, kiedy ustawodawca posługuje się pojęciem „komercjalizacji bezpośred-
niej” zgodnie z defi nicją, a kiedy – dla określenia „procesu komercjalizacji bezpo-
średniej” (np. w art. 152 ust. 1 pkt 1 lit. c, wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005 
- dla określenia obligatoryjnych elementów regulaminu zarządzania własnością 
intelektualną – „zasady i procedury komercjalizacji”).

Procesy komercjalizacji bezpośredniej prowadzone przez uczelnie regulują prze-
pisy prawa powszechnie obowiązującego i postanowienia prawa wewnętrznego 
uczelni. Na szczególną uwagę w zakresie pierwszej grupy przepisów zasługuje art. 
152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005) wskazujący, 
iż „Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrew-
nymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który określa 
w szczególności: zasady i procedury komercjalizacji.”. 

Przepis ten określa ramy prawne, w których organ uczelni władny jest określić w dro-
dze uchwały zasady i procedury procesu komercjalizacji bezpośredniej w sposób 
wiążący dla innych organów uczelni, jej pracowników, doktorantów i studentów, a na-
wet osób „z zewnątrz” (np. uczestników projektów badawczych prowadzonych przez 
uczelnię). Art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 jest więc jedynie normą kompetencyjną i nie 
reguluje samego procesu komercjalizacji, do tego niezbędne jest podjęcie przez senat 
uczelni stosownej uchwały. Ustawodawca jednocześnie ograniczył swobodę senatu 
uczelni w zakresie ustalania „zasad i trybu komercjalizacji” poprzez zakreślenie w in-
nych przepisach np. granic podmiotowo-przedmiotowych instytucji „uwłaszczenia” 
pracowników  oraz zasad podziału środków z komercjalizacji.

Ponieważ proces komercjalizacji bezpośredniej jest regulowany zarówno przepi-
sami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności UPSWN 2018, jak i po-
stanowieniami prawa wewnętrznego uczelni, zwrócić należy uwagę na konieczność 
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posiadania przez pracowników centrów transferu technologii stosownej interdy-
scyplinarnej wiedzy, która jest gwarancją nie tylko zgodności z prawem działań 
podejmowanych w ramach procesu, ale także jego skuteczności. Nie bez znaczenia 
z punktu widzenia powyższych celów jest fakt, iż brzmienie obowiązujących od 
zaledwie kilku lat przepisów regulujących proces komercjalizacji bezpośredniej 
budzi liczne wątpliwości, jak należy je stosować w praktyce, żeby z jednej stro-
ny zadośćuczynić wszystkim obowiązkom uczelni publicznych jako państwowych 
osób prawnych i jednostek sektora finansów publicznych (zob. pytanie 8), a z dru-
giej strony – uprościć i przyspieszyć proces transferu wiedzy z uczelni do gospo-
darki, uwzględniając przy tym interesy pracowników-twórców.

Poszczególne etapy procesu komercjalizacji bezpośredniej są uregulowane przez 
UPSWN 2018 w niejednakowym stopniu, część z przepisów ma charakter ramowy 
(odesłanie do regulaminu zarządzania własnością intelektualną), uczelnie posiada-
ją więc swobodę w ich uregulowaniu (zob. pytanie 5). Dotyczy to etapów: zgłosze-
nia wyników działalności naukowej w ramach uczelni, przeprowadzenia procedury 
wyboru kontrahenta (zasadniczo na zasadach konkurencyjności) i zawarcia umowy 
z wybranym kontrahentem. 

Z kolei pozostałe etapy procesu komercjalizacji bezpośredniej takie jak: podjęcie 
w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji i podział środków z komercjali-
zacji UPSWN 2018 reguluje w sposób kompleksowy i szczegółowy, mając na uwadze 
ochronę praw pracowników. Powyższe wynika z faktu, iż decyzja uczelni publicznej 
o niedokonywaniu komercjalizacji przez uczelnię prowadzi do wszczęcia procedury, 
która daje pracownikowi-twórcy możliwość nabycia od uczelni „własności” wyników 
B+R na preferencyjnych zasadach.

Autonomia uczelni przewidziana UPSWN 2018 co do określania „zasad i trybu” 
procesu komercjalizacji bezpośredniej w zakresie wyżej wskazanym nie ozna-
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cza jednak dowolności. Poza licznymi uregulowaniami szczegółowymi zawartymi 
w UPSWN 2018 trzeba też zwrócić uwagę na odesłanie zawarte w art. 158 (wcześniej 
86i UPSW 2005), zgodnie z którym  „W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz usta-
wy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.”. Przepisy wyżej 
przywołanych ustaw znajdują zastosowanie w szczególności przy określaniu relacji 
prawnych między uczelniami a twórcami wyników B+R w osobie np. studentów/
doktorantów w przypadku, jeśli regulamin zarządzania własnością intelektualną 
nie zawiera rekomendowanego modelu „własności” wyników oraz instrumentów 
prawnych realizujących preferowany model.

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną stanowią jednostronnie usta-
lane przez uczelnie akty prawa wewnętrznego, które z poszanowaniem UPSWN 
2018 kształtują politykę zarządzania własnością intelektualną przez uczelnie i jed-
nocześnie systematyzują proces zarządzania nią. Wskazać należy, iż przepisy UPSW 
2005 w zakresie minimalnego zakresu regulacji takich regulaminów zostały prze-
niesione do UPSWN 2018. W świetle aktualnego stanu prawnego regulaminy po-
winny określać w szczególności „prawa i obowiązki uczelni, pracowników, dok-
torantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw 
pokrewnych i praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, 
zasady i procedury komercjalizacji, zasady korzystania z majątku uczelni, wyko-
rzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności 
naukowej” (art. 152 ust. 1 pkt 1, wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 2005). 

Regulacja ta jest uzupełniona w przypadku uczelni publicznych o dodatkowe 
obowiązkowe elementy takie jak „zasady podziału środków uzyskanych z komer-
cjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią, 
zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i stu-

W jakim zakresie regulaminy zarządzania własnością 
intelektualną uczelni powinny regulować procesy 
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denta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym 
z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercja-
lizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni 
części środków uzyskanych z komercjalizacji, zasady i tryb przekazywania pracow-
nikowi przez uczelnię publiczną, informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 
ust. 1 i 3 (tj. decyzje w sprawie komercjalizacji), oraz części przysługujących mu 
środków uzyskanych z komercjalizacji” (art. 152 ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie 
art. 86c ust. 2 UPSW 2005).

Ustawowy katalog elementów (regulacji) zawieranych w regulaminach zarządza-
nia własnością intelektualną uczelni ma charakter otwarty (na co wskazuje zwrot 
„w szczególności”), samo zaś określenie poszczególnych obowiązkowych regulacji 
ma charakter bardzo ogólny. Na uwagę zasługuje oczywiście możliwość określenia 
w regulaminie szczegółowych „zasad i trybu” takich etapów procesu komercjaliza-
cji bezpośredniej jak: zgłoszenia wyników B+R w ramach uczelni, przeprowadzenia 
procedury wyboru kontrahenta i zawarcia umowy komercjalizacyjnej z wybranym 
kontrahentem. Przykładowy charakter wyliczenia z art. 152 UPSWN 2018 oznacza, 
że w regulaminach mogą się znaleźć także inne zagadnienia związane z procesem 
komercjalizacji lub na niego wpływające jak np. problematyka konfliktu interesów 
w relacjach uczelnia a pracownik (zob. zalecenie pytania 20). Ważnym jest, by 
postanowienia regulaminów były sformułowane jednoznacznie, należy bowiem 
spodziewać się, że w przypadku ewentualnego sporu sądowego postanowienia nie 
spełniające tego warunku będą tłumaczone na korzyść pracownika.

Poza upoważnieniem senatów uczelni do uchwalenia regulaminów zarządzania wła-
snością intelektualną UPSWN 2018 nie przewiduje upoważnień do uchwalenia lub 
wydania innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie prowadzenia procesów 
komercjalizacji bezpośredniej. Zwrócić należy jednak uwagę, że UPSWN 2018 wy-
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maga, by uczelnie w regulaminie ustalały „zasady i procedury komercjalizacji”, co 
nie wyklucza określenia szczegółowego trybu procesu komercjalizacji bezpośredniej 
dodatkowo w akcie innym niż regulamin zarządzania własnością intelektualną, nie 
mogą być one jednak sprzeczne z postanowieniami UPSWN 2018 i regulaminów.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na kompetencje rektora, do którego zadań 
należy m.in. reprezentowanie i zarządzanie uczelnią oraz zapewnienie wykony-
wania przepisów obowiązujących w uczelni (art. 23 ust. 2 pkt 1 - 2 i 11 UPSWN 
2018). Realizacja zadań w zakresie zarządzania własnością intelektualną uczelni 
wymagać może wydawania aktów prawa wewnętrznego o charakterze wykonaw-
czym w stosunku do uchwał senatu. Z uwagi na niższy stopień sformalizowania 
procedury wydawania przez rektora zarządzeń możliwe jest dzięki temu sprawniej-
sze reagowanie na potrzeby wspólnoty uczelni (przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedniego poziomu elastyczności w zarządzaniu). Powyższe dotyczy w szcze-
gólności dookreślenia szczegółowych zasad i trybu następujących etapów procesu 
komercjalizacji: zgłoszenia wyników B+R w ramach uczelni (np. wzór formularza), 
przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta (np. tryb oferowania wyników 
B+R) i zawarcia umowy komercjalizacyjnej z wybranym kontrahentem (np. proce-
dura negocjacji warunków umowy).

W przeciwieństwie do statutów uczelni, ich regulaminów pracy, regulaminów wy-
nagradzania czy regulaminów studiów, UPSWN 2018 w zakresie regulaminów za-
rządzania własnością intelektualną obowiązujących na uczelniach przyjmuje 
zasadę ciągłości ich obowiązywania (art. 236 ust. 3 PW UPSWN 2018). Powyższe 
wynika zapewne z faktu, iż regulacje UPSWN 2018 w powyższym zakresie stanowią 
zasadniczo powielenie rozwiązań prawnych obowiązujących już na gruncie znowe-
lizowanej z dniem 1 października 2014 r. i 31 grudnia 2016 r. UPSW 2005.

AN
AL

IZ
A

ZA
LE

CE
N

IA

Czy wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. 
UPSWN 2018 wymaga uchwalenia przez uczelnie nowych 
regulaminów zarządzania własnością intelektualną?7

AN
AL

IZ
A



24 25

Choć wejście w życie UPSWN 2018 nie rodzi formalnego obowiązku uchwalenia 
przez uczelnie nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną, w prak-
tyce może pojawić się konieczność zmiany regulaminów na skutek np. uchwale-
nia nowych statutów uczelni czy też w związku z celowością dostosowania treści 
regulaminów do zmienionej siatki pojęciowej UPSWN 2018. Zmiana stanu prawne-
go może stanowić również asumpt do refleksji nad potrzebą dostosowania zasad 
i trybu procesów komercjalizacji bezpośredniej do zmienionych UPSWN 2018 uwa-
runkowań współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy dotych-
czasowych doświadczeń uczelni w tym zakresie.

Do grupy państwowych osób prawnych objętych zakresem działania UZZMP na-
leżą m.in. „uczelnie publiczne utworzone przez państwo reprezentowane przez 
właściwy organ władzy lub administracji rządowej” (art. 3 ust. 1 pkt 10). Przepisy 
UZZMP ustanawiają reguły ogólne dotyczące zarządzania mieniem państwowym, 
wskazując, że „służy (ono) wykonywaniu zadań publicznych” i „zarządza się (nim) 
zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej ostroż-
ności” (art. 4 ust. 1 i 2). Przy czym przez „mienie” należy rozumieć własność (rzeczy) 
i inne prawa majątkowe, do grupy tych ostatnich praw zaliczyć należy niewątpliwie 
majątkowe prawa własności intelektualnej. 

Warto zwrócić uwagę na regulacje prawne w zakresie zarządzania mieniem 
państwowym zawarte w art. 5 ust. 1 UZZMP, wskazujące przykładowe obo-
wiązki organów administracji publicznej (nie dotyczy uczelni publicznych). 
Podmioty takie „w szczególności zapewniają wycenę mienia, zabezpieczają 
mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonują czynności związa-
ne z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem 
oraz prowadzą windykację tych należności, współpracują z innymi organami, 
które na mocy przepisów odrębnych gospodarują mieniem oraz z właściwymi 
jednostkami samorządu terytorialnego, podejmują czynności w postępowaniu 
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sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw 
rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności za korzystanie z mienia, roszcze-
nia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, 
stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, składają wnioski o założenie 
księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej, zapewniają 
ochronę tego mienia”.

Przywołany wyżej art. 4 UZZMP zawiera pewne klauzule generalne dotyczące 
zarządzania mieniem także uczelni publicznych i zasady te należy stosować 
przy prowadzeniu procesów komercjalizacji bezpośredniej, przy czym ocena, 
czy dane działanie nie jest sprzeczne z tą regułą, wymaga każdorazowo oceny 
konkretnego stanu faktycznego. Poza odpowiednim stosowaniem obowiązków 
wynikających z zasad zarządzania mieniem państwowym określonych przykła-
dowo w art. 5 ust. 1 UZZMP w procesie komercjalizacji bezpośredniej, wskazać 
należy na specyficzne z punktu widzenia tego procesu reguły. Na uwagę zasłu-
guje w pierwszej kolejności celowość wprowadzenia wewnętrznych procedur 
weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego zgłaszanych wyników B+R (z opcją 
uzupełnienia przez twórcę wyników) przed podjęciem przez uczelnie decyzji 
w sprawie komercjalizacji. 

Kolejnym przykładem czynności realizujących przywołane zasady w procesie 
komercjalizacji bezpośredniej, już po podjęciu decyzji w sprawie komercjaliza-
cji, jest odpowiednie przygotowanie i następnie prawidłowe przeprowadzenie 
procedury wyboru kontrahenta (kupującego/korzystającego), które wiąże się 
m.in. z dokonaniem wyboru, adekwatnego do komercjalizowanych wyników B+R, 
trybu ich oferowania potencjalnym kontrahentom np. publiczne zaproszenie do 
składania ofert. Istotnym zagadnieniem na tym etapie procesu komercjalizacji 
jest także rzetelna wycena komercjalizowanych wyników B+R, uwzględniająca cel 
tego procesu (transfer wiedzy do gospodarki), ale także ochronę interesów ma-
jątkowych uczelni publicznej w relacjach z osobami trzecimi. 

Wreszcie konieczne jest także „zachowanie szczególnej ostrożności” przy zawie-
raniu umów z wybranymi kontrahentami na etapie ustalania warunków umów 
komercjalizacyjnych, ale nie tylko w zakresie świadczeń głównych (tj. ustalenia 
ceny/opłat licencyjnych). Równie istotne jest zabezpieczenie interesów uczelni 
publicznej w zakresie m.in. odpowiedzialności za wady komercjalizowanych wy-
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ników B+R (określony poziom gotowości technologicznej), świadczeń dodatko-
wych związanych z asystą wdrożeniową lub asystą akceleracyjną czy możliwości 
rozwiązania umowy licencyjnej. 

Wszystkie przykładowo wyżej wskazane działania mają na celu realizację wska-
zanej przez UZZMP zasady „zarządzania (mieniem w postaci wyników B+R) zgod-
nie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej ostrożności” 
z jednoczesnym uwzględnieniem, że uczelnie publiczne stanowią także jednost-
ki sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 11 UFP). Zarządzanie własnością inte-
lektualną uczelni w procesach komercjalizacji bezpośredniej powinno odbywać 
się zgodnie z zasadą legalności, zaś związane z nim wydatki ponoszone „w spo-
sób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnię-
ciu założonych celów” (art. 44 ust. 3 pkt 1 UFP). 

Zasady te należy odnosić na każdym etapie procesu komercjalizacji bezpośred-
niej do racjonalnego wydatkowania środków publicznych (tj. oszczędnego go-
spodarowania), przy jednoczesnym działaniu w celu uzyskiwania maksymalnie 
pozytywnego efektu ekonomicznego, a także bez narażenia uczelni na zarzut nie-
gospodarności związany z ponoszeniem wydatków finansowych (np. na ekspertyzy 
zewnętrzne) lub kosztów niefinansowych (w tym osobowych i rzeczowych zwią-
zanych z działaniami podejmowanymi w ramach centrów transferu technologii). 
Dookreślenie rozumienia powyższych zasad ogólnych w procesie komercjalizacji 
możliwe jest na poziomie prawa wewnętrznego uczelni tj. w uchwalanych przez se-
naty uczelni regulaminach zarządzania własnością intelektualną (zob. pytanie 5).

O ile art. 4 UZZMP zawiera reguły ogólne zarządzania mieniem państwowym skie-
rowane do wszystkich państwowych osób prawnych, o tyle już art. 5 ust. 1 UZZMP, 
wskazujący przykładowy katalog zachowań spełniających wymogi takich zasad, 
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kierowany jest wyraźnie do „organów administracji publicznej oraz kierowników 
jednostek (defi niowanych na podstawie UFP)”. Z kolei art. 5 ust. 2 UZZMP zawie-
ra upoważnienie dla RM do określenia w drodze rozporządzenia „szczegółowego 
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz pra-
wami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywa-
nia i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów 
Skarbu Państwa”. Na podstawie przedmiotowego upoważnienia zostało wydane 
rozporządzenie RM z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (w tym „pra-
wami na dobrach niematerialnych”). Określa ono w sposób szczegółowy zasadni-
czo procedurę m.in. „sprzedaży, dzierżawy oraz najmu zbędnych praw na dobrach 
niematerialnych” w trybie przetargu publicznego, publicznego zaproszenia do ro-
kowań albo aukcji. 

Należy mieć jednak na uwadze, że art. 5 ust. 1 UZZMP oraz przywołane wyżej roz-
porządzenie posługują się pojęciem „organy administracji publicznej oraz kie-
rownicy jednostek”, nie jest więc możliwym uznanie, że obowiązek stosowania 
rozporządzenia dotyczy „państwowych osób prawnych” np. uczelni publicznych. 
Zakresy tych pojęć ponad wszelką wątpliwość są odmienne, gdyby intencją usta-
wodawcy było objęcie zakresem zastosowania rozporządzenia także państwowych 
osób prawnych, wyrażone zostałoby to wyraźnie w UZZMP. W konsekwencji uznać 
należy, iż nie obowiązują aktualnie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
które określałyby w sposób szczegółowy zasady i tryb procesu komercjalizacji bez-
pośredniej realizowanego przez uczelnie publiczne na etapie: przeprowadzania 
procedury wyboru kontrahenta i zawierania umowy z wybranym kontrahentem.

Powyższe oczywiście nie stoi na przeszkodzie dla ustalenia zasad i trybu procesu 
komercjalizacji bezpośredniej na etapach wyżej wskazanych w uchwalanych przez 
uczelnie publiczne regulaminach zarządzania własnością intelektualną. Uregulo-
wanie procedury prowadzenia procesu komercjalizacji bezpośredniej  na pozio-
mie prawa wewnętrznego uczelni przyczynić może się do większej ich transpa-
rentności nie tylko w wymiarze wewnętrznym (centra transferu technologii), 
ale także w wymiarze zewnętrznym (np. zapobiegać zarzutom o nierównym trakto-
waniu potencjalnych kontrahentów).
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Nowelizacja UPSW 2005 z dniem 1 października 2014 r. wprowadziła do art. 86a 
nowy ust. 3a o treści „Do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynno-
ści w zakresie komercjalizacji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.”. 
W swym założeniu nowelizacja UPSW 2005 miała wyłączyć zawieranie umów ko-
mercjalizacyjnych spod obowiązku uzyskiwania zgody MSP w zakresie wyników 
B+R stanowiących składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachun-
kowości, a tym samym uprościć i przyspieszyć procesy komercjalizacji bezpośred-
niej. W praktyce problematyka zawarta w tym przepisie do dnia wejścia w życie 
UPSWN 2018 podlegało jeszcze kilkukrotnym nowelizacjom (zmieniającym redak-
cję przepisu i jego umiejscowienie w UPSW 2005), nie wprowadzającym w istocie 
zmian merytorycznych. 

Przepisy UPSWN 2018 zawierają analogiczne jak UPSW 2005 regulacje w powyższym 
zakresie, stanowiąc, iż „Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji 
oraz do wniesienia wkładu do spółki celowej nie stosuje się przepisów art. 38–41 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” 
(art. 151, wcześniej art. 86ba UPSW 2005). W konsekwencji zawieranie przez uczel-
nie publiczne umów komercjalizacyjnych, obejmujących sprzedaż wyników B+R 
albo oddanie ich do korzystania, bez względu na wartość rynkową komercjalizo-
wanych wyników, nie wymaga zgody Prezesa PGRP ani innego organu (np. MNSW), 
jak również nie wymaga zawiadomienia jakiegokolwiek organu.

Dokonane na przestrzeni zaledwie 2 lat, w zakresie tak istotnego etapu procesu ko-
mercjalizacji bezpośredniej jak uzyskanie przez uczelnię publiczną ewentualnej zgo-
dy organu administracji publicznej na zawarcie umowy komercjalizacyjnej (umowa 
zawarta bez takiej zgody jest nieważna), kilkukrotne nowelizacje UPSW 2005 sta-
nowią przykład braku stabilności i pewności prawa, który może utrudniać transfer 
wiedzy z uczelni do gospodarki, którego ustawodawca powinien unikać.

Czy komercjalizacja bezpośrednia przez uczelnie 
publiczne wymaga zgody lub zawiadomienia Prezesa 
PGRP lub innego organu?10
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CZĘŚĆ II. 

MODEL „WŁASNOŚCI” WYNIKÓW B+R W RELACJACH 
UCZELNIA PUBLICZNA – PRACOWNIK
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ROZDZIAŁ 1. 

PRZEDMIOT KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

Defi niując pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej” UPSW 2005 odnosiła je do 
umów, których przedmiot obejmował „wyniki badań naukowych, prac rozwojo-
wych lub know-how związany z tymi wynikami” (art. 2 ust. 1 pkt 35), nie defi niu-
jąc jednocześnie pojęcia samych „wyników”. Regulacje UPSWN 2018 przedmiot 
umów komercjalizacyjnych określają jako „wyniki działalności naukowej lub 
know-how związany z tymi wynikami” (art. 148 ust. 4), również nie defi niując 
odrębnie pojęcia „wyników”. Wyników działalności naukowej nie powinno jednak 
traktować się jako odrębnego rodzaju dobra intelektualnego, pojęcie „wyników” 
ma charakter techniczno-prawny, pozwalający na poddanie pewnego zbioru 
dóbr intelektualnych wspólnym regulacjom. 

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że na poziomie defi nicji legalnej „komer-
cjalizacji bezpośredniej” ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza zakresu 
potencjalnych „wyników działalności naukowej”, które mogą być przedmiotem 
umów komercjalizacyjnych. Na uwagę zasługuje przy tym zastąpienie zwrotu 
„wyników badań naukowych, prac rozwojowych” pojęciem „wyników działalno-
ści naukowej” („działalność naukowa” została zdefi niowana w UPSWN 2018 jako 
„obejmująca badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną” - 
art. 4 ust. 1 UPSWN 2018).

Pewną wskazówką, co mogą obejmować „wyniki działalności naukowej” w zakre-
sie badań naukowych zawiera natomiast art. 153 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86d 
UPSW 2005), który wymienia enumeratywnie „wynalazek, wzór użytkowy, wzór 
przemysłowy lub topografi ę układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wy-
prowadzoną odmianę rośliny”. Pamiętać należy jednak o funkcji tego przepisu, 

Jakie wyniki B+R podlegają komercjalizacji bezpośredniej?11
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nie określa on granic przedmiotowych komercjalizacji bezpośredniej, ale zasad-
niczo granice podmiotowo-przedmiotowe zastosowania instytucji „uwłaszcze-
nia” (zob. analiza pytania 26) i zasad podziału środków z komercjalizacji.

Art. 153 UPSWN 2018 równolegle obok badań naukowych wskazuje także na pra-
ce rozwojowe i twórczość artystyczną (ten ostatni rodzaj działalności naukowej 
stanowi novum w stosunku do UPSW 2005). Art. 4 ust. 3 UPSWN 2018 definiuje 
„prace rozwojowe” jako „działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształto-
wanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w za-
kresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji 
oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produk-
tów, procesów lub usług”. Przez „twórczość artystyczną” rozumieć należy z kolei 
„działalność obejmującą działania twórcze w sztuce, której efektem jest stano-
wiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, 
w tym także artystyczne wykonanie” (art. 4 ust. 4 UPSWN 2018).

Przepisy UPSWN 2018 wielokrotnie używają sformułowania „wyniki działalności 
naukowej lub know-how związany z tymi wynikami”, określając m.in. przedmiot 
umów komercjalizacyjnych oraz dopuszczalność stosowania w szczególności in-
stytucji „uwłaszczenia” (zob. analiza pytania 26), nie definiując jednocześnie po-
jęcia „know-how”. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że przez know-how 
zasadniczo należy rozumieć „informacje techniczne i technologiczne” posiadają-
ce wartość gospodarczą i zachowywane w poufności (chronione jako tzw. tajem-
nica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 UZNK, brak praw wyłącznych jak 
w przypadku praw własności przemysłowej). 

Przypisanie na poziomie ustawowym know-how do „wyników działalności nauko-
wej” wskazuje jednak, że nie jest on traktowany na potrzeby komercjalizacji jako 
odrębny wynik badań naukowych czy prac rozwojowych, a jako dobro ściśle związa-
ne z wynikami np. wynalazkiem. Takie ukształtowanie relacji wyników działalności 
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naukowej i know-how może sugerować, że zasadniczo know-how nie powinno być 
traktowane jako samoistny przedmiot umów komercjalizacyjnych. Na traktowa-
nie know-how jako dobra dodatkowego obok np. wynalazku i od niego zależnego 
w ramach takich umów zdaje się wskazywać także art. 154 ust. 6 pkt 2 UPSWN 2018 
(wcześniej art. 86e ust. 5 pkt 2 UPSW 2005), który jako jeden z obowiązków pracow-
nika uczelni publicznej wskazuje „przekazanie wszystkich posiadanych przez niego 
informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji”.

Mając jednak na uwadze art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), 
określający dopuszczalnośc m.in. instytucji „uwłaszczenia”, zwrócić należy uwagę 
na fakt, że przepis ten do badań naukowych zalicza m.in. „wynalazek” a nie „opa-
tentowany wynalazek” czy „zgłoszony do opatentowania wynalazek”. Warto w tym 
miejscu wskazać, że UPWP nie zawiera defi nicji „wynalazku”, a jedynie wskazuje, 
na jakie wynalazki udzielane są patenty. W konsekwencji jeśli know-how stano-
wi twórcze i samodzielne techniczne rozwiązanie problemu może być uznany za 
„wynalazek”. Wynalazek taki (niezgłoszony do urzędu patentowego, ale objęty ta-
jemnicą przedsiębiorstwa) może także posiadać zdolność patentową, ale dotych-
czas nie został zgłoszony do opatentowania np. z uwagi na czas trwania ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa (nie jest z góry określony tzn. trwa tak długo, jak długo 
know-how nie zostało udostępnione do wiadomości publicznej). 

Istnieje także możliwość potraktowania know-how jako wyniku prac rozwojowych, 
zdefi niowanych w art. 4 ust. 3 UPSWN 2018 (zob. zalecenia pytania 11). Przyjęcie po-
wyższego rozumienia przedmiotu umów komercjalizacyjnych w zakresie know-how 
otwiera, przy spełnieniu innych warunków przewidzianych w art. 153 UPSWN 2018, 
możliwość „uwłaszczenie” pracownika-twórcy wyników B+R w takiej postaci.

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy program komputerowy może być samodziel-
nym przedmiotem umowy komercjalizacyjnej, należy mieć na uwadze brak ograni-
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czenia w UPSWN 2018 zakresu „wyników działalności naukowej” (zob. analiza pyta-
nia 11). Warto jednak podkreślić, iż programy komputerowe podlegają ochronie na 
podstawie UPAPP jak utwory literackie (art. 74 ust. 1), przy czym ustawa ta chroni 
„wyłącznie sposób wyrażenia” (art. 1 ust. 2), należy mieć jednak świadomośc specy-
fiki tego rodzaju utworu. 

Ponownie wskazać należy, iż regulujący warunki zastosowania m.in. instytucji 
„uwłaszczenia” art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005),  określa dość 
wąsko zakres badań naukowych i nie ujmuje wyraźnie w tej kategorii utworów. 
Tę lukę próbuje wypełnić art. 154 ust. 6 pkt 2 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86e ust. 
5 pkt 2 UPSW 2005), w ktorym przewidziano katalog obowiązków pracownika uczel-
ni publicznej obejmujący m.in. „przekazanie wszystkich posiadanych przez niego 
informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, 
potrzebnych do komercjalizacji”.

Istnieje jednakże zasadniczo możliwość zakwalifikowania programu kompute-
rowego jako wyniku prac rozwojowych, definicja takich prac (art. 4 ust. 3 UPSWN 
2018) odnosi się bowiem wyraźnie do „narzędzi informatycznych lub oprogramo-
wania”. Analogicznie także jak w przypadku know-how (zob. zalecenia pytania 12) 
stwierdzić należy, że jeśli program komputerowy bazuje na samodzielnym tech-
nicznym rozwiązaniu problemu, wówczas można go potraktować jako „wynala-
zek” wspomagany programem komputerowym („utwór potrzebny do komercja-
lizacji”). Objęcie programów komputerowych zakresem działania art. 153 UPSWN 
2018 oznacza, że przy spełnieniu innych warunków przewidzianych w tym przepi-
sie, możliwe staje się „uwłaszczenie” pracownika-twórcy wyników B+R tego typu.
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ROZDZIAŁ 2. 

STATUS TWÓRCY WYNIKÓW B+R

Przepisy UPSWN 2018 nie udzielają odpowiedzi na pytanie, kto jest twórcą wyników 
B+R, należy jednak pamiętać o zawartym w art. 158 (wcześniej art. 86i UPSW 2005) 
odesłaniu „w sprawach nieuregulowanych ustawą” do m.in. UPWP oraz UPAPP. 
Okazuje się, że także UPWP nie pozwala na jednoznaczne wyjaśnienie kwestii „kto 
jest twórcą np. wynalazku?”, nie ulega natomiast wątpliwości, iż twórcą może być 
jedynie osoba fi zyczna (człowiek). Pewną wskazówką mogą być natomiast prze-
pisy nie obowiązującej od dnia 22 sierpnia 2001 r. UW (tj. od dnia wejścia w życie 
UPWP), która wskazywała, że „Za współtwórcę projektu wynalazczego nie uważa się 
osoby, która udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu projektu.” (art. 8 ust. 3). 

Ustalenie zakresu pojęcia „twórcy” najczęściej jest dokonywane w przypadku, jeśli 
wyniki B+R powstały na skutek współdziałania zespołu obejmującego więcej niż jed-
ną osobę. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż posiadanie statusu twórcy wyników 
B+R jest kwestią faktów a nie prawa, nie można się więc skutecznie „umówić”, że 
twórcą np. wynalazku jest osoba, która w rzeczywistości nie wniosła jakiegokolwiek 
wkładu twórczego w jego dokonanie. Przyjmuje się, iż współtwórcami wynalazku 
są osoby, które brały udział w rozwiązaniu problemu technicznego po uprzednim 
porozumieniu się ze sobą, w szczególności co do podziału pracy badawczej, przy 
czym mogą oni pracować razem lub oddzielnie, jednocześnie lub w określonej po-
działem pracy sekwencji czasowej. Uznać należy także, iż zasadniczo za współtwórcę 
wynalazku należy uznać osobę, której praca wpłynęła na ukształtowanie się choćby 
jednego z elementów (zastrzeżeń patentowych) wynalazku. 

Warto w tym miejscu również podkreślić, iż wynalazki nie obejmują „odkryć, teorii 
naukowych i metod matematycznych” (art. 28 pkt 1 UPWP). Odkrycia obejmują bo-
wiem procesy obiektywne zachodzące w przyrodzie, wynalazki natomiast określają 
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nowe sposoby postępowania zmierzające do wykorzystania zjawisk występujących 
w przyrodzie dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Tak więc odkrycia wzbogaca-
ją wiedzę, natomiast wynalazki – umiejętności techniczne opanowania materii. 
W konsekwencji uznać więc należy, iż odkrywca nie zawsze będzie twórcą wy-
nalazku, nawet jeśli wynalazek zostanie dokonany w oparciu o odkrycie, gdyż 
ochrona praw odkrywcy i twórcy wynalazku oparte są na różnych podstawach 
prawnych (zob. analiza pytania 15).

Wymóg twórczego udziału w pracach badawczych nad powstaniem wyników B+R 
dla uznania danej osoby za twórcę (współtwórcę) np. wynalazku stanowi pew-
ną ogólną wskazówkę, kwestia współtwórstwa powinna być bowiem każdorazowo 
oceniania na kanwie konkretnego stanu faktycznego, z uwzględnieniem niżej przy-
wołanych przykładów pomocy nie stanowiącej „twórczości”. I tak za współtwórcę 
wynalazku nie uważa się osób, które jedynie udzieliły twórcy pomocy, w szcze-
gólności polegającej na: dostarczeniu informacji z zakresu znanej wiedzy technicz-
nej, wykonaniu prób i obliczenia ich wyników (jeśli osoba taka nie uczestniczyła 
w koncepcji tworzenia wynalazku), podejmowaniu działań organizacyjno-admini-
stracyjnych lub sprawowaniu ogólnego nadzoru nad pracami wynalazczymi (np. 
kierownicy jednostek takich jak laboratoria, pracownie lub katedry), „czystym” wy-
konawstwie technicznym poszczególnych elementów prototypu wynalazku. 

Z punktu widzenia relacji uczelnia – student/doktorant wskazać należy dodatko-
wo, iż znamion „twórczości” nie nosi zasadniczo pomoc udzielana przez promo-
torów prac dyplomowych i rozpraw doktorskich polegająca na np. inspirowaniu 
lub wskazywaniu celu (np. problemu naukowego), kierunku lub metod działania, 
zapewnianiu informacji naukowo-technicznej i patentowej oraz poradach facho-
wych i pomocy warsztatowej. Z kolei z punktu widzenia współpracy uczelni z przed-
siębiorcami podkreślić należy, iż nie stanowi podstawy do uznania za „twórczość” 
pomoc polegająca na wsparciu finansowym, dostarczaniu surowców, materiałów 
i narzędzi oraz umożliwianiu przeprowadzenia badań i prób w warunkach rzeczy-
wistych. 

Kwestia powyższa ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia przebiegu 
każdego procesu komercjalizacji bezpośredniej, albowiem ustalenie twórców 
wyników B+R jest w dalszej kolejności podstawą do ustalenia ich „właściciela” 
(„współwłaścicieli”) (zob. zalecenia pytania 17). Stąd szczególna rola pracowników 
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centrów transferu technologii przy badaniu dokonywanych zgłoszeń wyników B+R, 
czy jako twórców wskazano wszystkie osoby, które rzeczywiście miały wkład twór-
czy w powstanie wynalazku.

Na etapie, kiedy wynalazek nie został jeszcze dokonany tj. na etapie pomysłu 
(idei) wynalazku prawa twórcy są chronione na zasadach ogólnych prawa cywil-
nego jako dobra osobiste w postaci „twórczości naukowej, wynalazczej i racjona-
lizatorskiej” (art. 23 KC). Natomiast dopiero dokonanie np. wynalazku (zwieńczone 
np. przygotowaniem opisu lub skonstruowaniem prototypu) otwiera możliwość 
ochrony przewidzianej UPWP. Inaczej jednak niż w przypadku UPAPP przepisy 
UPWP nie zawierają wyraźnego podziału praw na prawa osobiste i prawa mająt-
kowe, warto jednak na potrzeby zobrazowania praw twórcy wynalazku sięgnąć do 
powyższego rodzajowego podziału praw. 

Analogicznie jak w przypadku autora utworu (art. 16 UPAPP), prawa osobiste 
twórcy wynalazku zdefi niować należy ogólnie jako „nie ograniczoną w czasie 
i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z wynalazkiem”. Mają 
one niemajątkowy charakter (tzn. nie wykazują bezpośredniego związku ze sferą 
majątkową twórcy), a przy tym są niezbywalne (tj. nie mogą być przeniesione 
w drodze umowy na inny podmiot) i niedziedziczne (nie podlegają dziedziczeniu 
przez spadkobierców zmarłego). Więź twórcy z wynalazkiem obejmuje zasadniczo 
od momentu dokonania wynalazku (a więc jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku 
do urzędu patentowego czy uzyskaniem patentu na wynalazek) prawo „wymie-
niania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publi-
kacjach” (art. 8 ust. 1 pkt 3), przy czym UPWP nie wymienia wyraźnie innych praw 
osobistych twórcy wynalazku. 

Katalog praw osobistych twórcy wynalazku jest więc znacznie węższy niż w przy-
padku praw osobistych autora utworu. Porównując jednak sytuację twórcy wy-

Jakie prawa do wyników B+R ma ich twórca?15

AN
AL

IZ
A



40 41

nalazku i autora utworu, należy mieć na względzie różnice między tymi dobrami 
intelektualnymi. Przepisy UPWP wyraźnie stanowią bowiem, iż „za wynalazki, nie 
uważa się w szczególności wytworów o charakterze jedynie estetycznym” (art. 28 
pkt 2) np. utworów, natomiast przepisy UPAPP obejmują ochroną „wyłącznie spo-
sób wyrażenia” (art. 1 ust. 2) tzn. chronią one formę a nie treść utworu. 

Choć więc twórcy wynalazku niewątpliwie przysługują prawa do „autorstwa wyna-
lazku” i „oznaczenia wynalazku swoim nazwiskiem”, których emanacją jest przy-
wołany wyżej art. 8 ust. 1 pkt 3 UPWP, to z uwagi na wymogi wskazywania twórców 
wynalazku w dokumentach zgłoszeniowych do urzędów patentowych wątpliwym 
jest już prawo twórcy „oznaczania wynalazku pseudonimem albo udostępniania 
go anonimowo”. Analogicznie twórcy wynalazku nie przysługuje prawo do „nie-
naruszalności treści i formy wynalazku oraz jego rzetelnego wykorzystania”, 
w przypadku bowiem wynalazku jego pierwotna postać może ulegać modyfika-
cjom wymuszonym koniecznością dostosowania wynalazku do stanu, w którym 
uzyska on ochronę patentową. Twórcy wynalazku nie przysługują także prawa do: 
„decydowania o pierwszym udostępnieniu wynalazku publiczności” i „nadzoru 
nad sposobem korzystania z wynalazku”, ponieważ w przypadku praw własności 
przemysłowej prawom majątkowym takim jak patent na wynalazek przyznano 
prymat nad prawami osobistymi.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż posługiwanie się w odniesieniu do 
wyników B+R pojęciem „własności” jest uproszczeniem, pojęcie własności jest 
bowiem na gruncie prawa cywilnego odnoszone wyłącznie do rzeczy (przed-
miotów materialnych). W przypadku więc np. wynalazku mogłoby być używane 
w sposób prawidłowy jedynie co do rzeczy wytworzonych według wynalazku. 
Jednak pojęcie „właściciela” („własności”) wynalazku jest zwyczajowo i po-
wszechnie używane nie tylko w języku potocznym, ale także w UPSWN 2018  
(art. 156 ust. 3) i w umowach, choć prawidłowym jest określenie takiego pod-
miotu jako „uprawnionego z tytułu praw majątkowych do wynalazku”. 
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Omówienie zagadnienia „właściciela” wyników B+R nastąpi na przykładzie „wła-
ściciela” wynalazku tj. podmiotu uprawnianego z tytułu patentu na wynalazek. 
Prawo to jest prawem majątkowym (tzn. wykazuje związek ze sferą majątkową 
uprawnionego), a ponadto „jest zbywalne” (tj. może być przeniesione w drodze 
umowy na inny podmiot) i „podlega dziedziczeniu” przez spadkobierców zmar-
łego „właściciela” (art. 67 ust. 1 UPWP). Patent na wynalazek daje uprawnio-
nemu „prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub 
zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”, monopol ten trwa 
„20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym” (art. 
63 ust. 1 i 3 UPWP). 

W ramach posiadanego prawa „właściciel” wynalazku może wdrożyć go we wła-
snej działalności, które polega zasadniczo na „wytwarzaniu, używaniu, oferowa-
niu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będą-
cego przedmiotem wynalazku” (art. 66 ust. 1 pkt 1 UPWP). Uprawniony może także 
dokonać sprzedaży patentu na wynalazek w całości lub w części albo „w drodze 
umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wyna-
lazku (umowa licencyjna)” (art. 66 ust. 2 UPWP).

Bycie „właścicielem” wyników B+R wiąże się z posiadaniem określonych upraw-
nień, w przypadku uczelni publicznych pociąga za sobą również określone obo-
wiązki (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8), w szczególności na etapie 
negocjowania warunków umów sprzedaży wyników lub umów oddających je do 
korzystania (świadczenia główne i dodatkowe stron) oraz zarządzania zawarty-
mi umowami komercjalizacyjnymi (naliczanie i egzekwowanie świadczeń należ-
nych uczelni). Na szczególną uwagę zasługują ewentualne sprawy o naruszenie 
np. patentu na wynalazek (nie związane z zawartą np. umową licencyjną), któ-
re z uwagi na stopień skomplikowania takich spraw rodzą określone problemy 
na etapie postępowań sądowych (np. zabezpieczanie roszczeń, zabezpieczanie 
i przeprowadzanie dowodów).
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Przepisy UPWP jako zasadę przyjmują, iż pierwszym „właścicielem” (tzw. naby-
cie pierwotne) np. wynalazku (tj. od jego dokonania) jest twórca (art. 8 ust. 1 
pkt 1 i art. 11 ust. 1). W konsekwencji to jemu przysługuje prawo do uzyskania 
patentu na wynalazek (analogicznie jak patent na wynalazek jest to prawo ma-
jątkowe, zbywalne i podlega dziedziczeniu – art. 12 ust. 1, zob. analiza pytania 16). 

Podkreślić należy jednak, że zasada ta doznaje licznych wyjątków przewidują-
cych możliwość nabycia pierwotnego patentu na wynalazek przez osoby trze-
cie tj. pracodawcę lub zamawiającego („w razie dokonania wynalazku w wyniku 
wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej 
umowy” – art. 11 ust. 3 UPWP) oraz przedsiębiorcę (odpowiednio także np. uczel-
nie) („w razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy” 
– art. 11 ust. 5 UPWP) (zob. analiza pytania 19 i 20). Jednocześnie ustawodawca 
jako równorzędne prawo majątkowe twórcy wynalazku wskazuje „prawo do wy-
nagrodzenia”, uszczegółowienie tego prawa następuje w art. 22 i 23 UPWP.

Omawiając problematykę twórczości (zob. zalecenia pytania 14) wskazano już 
na szczególną rolę pracowników centrów transferu technologii na etapie bada-
nia zgłoszeń wyników B+R w zakresie osób wskazanych jako twórcy wyników, co 
ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku zespołu twórców. Jest bowiem 
kwestią oczywistą, iż posiadanie statusu współtwórcy zasadniczo rodzi status 
„współwłaściciela” np. wynalazku, zaś udział współtwórcy w prawach osobi-
stych (proporcjonalnie do rzeczywistego zaangażowania twórczego w doko-
nanie wynalazku) determinuje w większości przypadków wielkość udziału we 
„własności” wynalazku. 

Konieczne jest więc ustalenie nie tylko, czy jako twórców wskazano wszystkie oso-
by, które rzeczywiście miały wkład twórczy w powstanie wynalazku, ale także usta-
lenie, czy osoby takie pracowały w swoim imieniu (wówczas im przysługuje status 
„współwłaściciela”) czy też w cudzym imieniu (w takim przypadku „współwłaści-
cielem” może być np. pracodawca takiej osoby). Oczywiście należy mieć również 
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świadomość tego, iż nie istnieje obiektywny pakiet kryteriów, które pozwalają 
ustalić, jak twórcy powinni podzielić między siebie prawa osobiste (w tym zakre-
sie polegać należałoby na zgodnym oświadczeniu współtwórców). Kryteria te mogą 
mieć charakter czysto subiektywny (np. wpływ na ukształtowanie zastrzeżeń pa-
tentowych) lub bardziej zobiektywizowany (np. czas poświęcony na dokonanie wy-
nalazku).  Zachowanie należytej staranności przy takim badaniu pozwala zapobie-
gać konieczności dokonywania zmiany zgłaszających przed urzędem patentowym 
czy postępowaniom spornym np. w sprawie unieważnienia patentu czy o ustalenie 
praw do wynalazku i roszczenia odszkodowawcze związane z powyższym.
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ROZDZIAŁ 3. 

MODELE „WŁASNOŚCI” WYNIKÓW B+R W RELACJACH UCZELNIA 
PUBLICZNA - PRACOWNIK

Art. 152 ust. 2 pkt 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 2 UPSW 2005) 
wyraźnie wskazuje, iż regulamin zarządzania własnością intelektualną powi-
nien określać „zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracow-
nika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz 
o know-how związanym z tymi wynikami”. Ustawodawca nie określa jednak ani 
formy ani terminu, w którym zgłoszenie wyników B+R powinno nastąpić, pozo-
stawiając te zagadnienia do uregulowania przez uczelnię w regulaminie. Jedynym 
wymogiem ustawowym w tym zakresie jest w przypadku pracownika zaintere-
sowanego „uwłaszczeniem” obowiązek złożenia „oświadczenia o zainteresowa-
niu przeniesieniem praw do wyników działalności naukowej i związanym z nimi 
know-how w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni pu-
blicznej informacji o wynikach” (art. 154 ust. 1 i 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e 
ust. 1 i 1a UPSW 2005).

Przepisy UPSWN 2018 nie dają więc wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy pracow-
nik powinien zgłaszać wszystkie stworzone przez siebie wyniki B+R czy tylko nie-
które z nich, a w tym ostatnim przypadku brak również jednoznacznej wskazówki, 
w jakich przypadkach zgłoszenia należy dokonać. Brak na poziomie ustawowym 
przepisu, który określałby wprost, w jakich przypadkach pracownik jest zobowią-
zany dokonać zgłoszenia wyników B+R, nie oznacza, że UPSWN 2018 i np. UPWP nie 
zawiera żadnych wskazówek w powyższym zakresie. 

Nie powinno ulegać wątpliwości, iż pracownik ma obowiązek dokonać w każdym 
przypadku zgłoszenia wyników B+R „powstałych w ramach wykonywania przez 
pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy”, co otwiera mu 

W jakich przypadkach pracownik powinien zgłaszać 
w ramach uczelni stworzone przez siebie wyniki B+R?18
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drogę do nabycia „własności” zgłoszonych wyników w ramach „uwłaszczenia”. Po-
nieważ jednak w sprawach nie uregulowanych UPSWN 2018 stosuje się m.in. prze-
pisy UPWP, nie można zapominać także o obowiązku dokonywania zgłoszenia 
wyników B+R powstałych „w wyniku realizacji innej umowy (niż umowa o pracę)” 
zawartej z uczelnią (art. 158 UPSWN 2018, wcześniej art. 86i UPSW 2005 w związku 
z art. 11 ust. 3 UPWP) (zob. analiza pytania 20).

Przedstawione wyżej przypadki, w których pracownik jest zobowiązany zgłosić 
stworzone wyniki B+R w ramach uczelni, nie wyczerpują całości zagadnienia, po-
jawiać mogą się bowiem przypadki graniczne np. prywatnej aktywności zawodo-
wej pracownika realizowanej jednak przy wsparciu (pomocy) uczelni (zob. analiza 
pytania 20). Takie sytuacje również powinny być objęte obowiązkiem zgłoszenia 
wyników B+R w ramach uczelni, ponieważ oczywistym następstwem dokonania 
zgłoszenia w ramach uczelni jest ustalenie, czy i w jakim zakresie uczelnia jest 
„właścicielem” takich wyników. 

W konsekwencji uznać należy, iż pracownik uczelni powinien dokonywać zgłosze-
nia wszystkich wyników B+R, które stworzone zostały w jakimkolwiek związku 
z działalnością uczelni. Choć oczywiście z uwagi na zakres zadań realizowanych 
przez centra transferu technologii jednostki te nie powinny być postrzegane jako 
swoista uczelniana „policja własności intelektualnej”. Jednak posiadanie wiedzy 
o przypadku granicznym z uwagi na szczególny status uczelni publicznych (pań-
stwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) stanowić powinno podstawę do podjęcia 
działań mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności, pozwalających na 
ustalenie ewentualnych praw uczelni do wyników B+R.

Choć przepisy UPSWN 2018 nie pozwalają na stwierdzenie, kto jest pierwszym „wła-
ścicielem” wyników B+R stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy 
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łączącego go z uczelnią, odpowiedź odnaleźć można w UPWP (w związku z odesła-
niem w art. 158, analogicznie art. 86i UPSW 2005). Art. 11 ust. 3 UPWP wskazuje, iż 
„w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków 
ze stosunku pracy, prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania paten-
tu na wynalazek), przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej”. 

Ustawodawca na poziomie ustawowym przesądza więc, że pierwszym „właścicie-
lem” np. wynalazku dokonanego przez pracownika jest jego pracodawca, chyba że 
strony postanowią inaczej. Jeśli więc umowa o pracę (lub inna odwołująca się do 
niej umowa) zawarta pomiędzy uczelnią a jej pracownikiem nie zawiera żadnych 
regulacji w zakresie tego, kto nabywa „własność” stworzonych przez pracownika 
wynalazków, ich pierwszym „właścicielem” jest uczelnia. Od zasady tej, jak już 
wyżej wskazano, dopuszczalny jest wyjątek, strony mogą postanowić w drodze 
umowy, że „własność” powstałych wynalazków nabędzie w całości pracownik lub 
co bardziej prawdopodobne - uczelnia i pracownik staną się ich „współwłaści-
cielami”. Należy także pamiętać o analogicznej regulacji dotyczącej programów 
komputerowych zawartej w art. 74 ust. 3 UPAPP: „Prawa majątkowe do programu 
komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiąz-
ków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej”.

Regulacje UPSWN 2018 dotyczące procesu komercjalizacji bezpośredniej posłu-
gują się pojęciem „pracownika” bez bliższego dookreślenia, jakiej kategorii pra-
cowników przepisy dotyczą, tak więc  można uznać, iż stosować je należy poten-
cjalnie nie tylko do nauczycieli akademickich, ale także pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi (podział taki wynika z art. 112 UPSWN 2018). W pierw-
szej kolejności należy odnieść się do nauczycieli akademickich zatrudnianych 
w grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych i badawczo-naukowych (art. 
114 UPSWN 2018). Z uwagi na ustawowy zakres obowiązków pracowników: badaw-
czych i badawczo-naukowych, obejmujący „prowadzenie działalności naukowej” 
(art. 115 ust. 1 pkt 2 i 3), jest to najbardziej oczywista grupa pracowników uczelni, 
których wyniki mogą stanowić „własność” uczelni. 

Warto przy tym podkreślić, że wskazane w art. 11 ust. 3 UPWP „wykonywanie przez 
twórcę obowiązków ze stosunku pracy” należy rozumieć szeroko tj. nie stosować 
sztywnych kryteriów odwołujących się do miejsca lub czasu pracy. Pojęcie to po-
winno odnosić się do faktycznego zakresu obowiązków danego pracownika, który 
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ustalać należy na podstawie w szczególności umowy o pracę, zakresu obowiąz-
ków, planów (programów) działalności naukowej jednostki, zwyczajów danej grupy 
zawodowej i poleceń przełożonych pracownika. A zatem regulacje UPSWN 2018 
dotyczące komercjalizacji bezpośredniej (także w zakresie instytucji „uwłaszcze-
nia” pracownika) stosować należy nie tylko w odniesieniu do nauczycieli akade-
mickich, ale także innych pracowników uczelni publicznych. Gdyby bowiem in-
tencją ustawodawcy było ograniczenie zastosowania tych przepisów wyłącznie do 
nauczycieli akademickich, uczynił by to wprost.

Okoliczność, że pracodawca jest zasadniczo pierwszym „właścicielem” wyników 
B+R stworzonych przez pracownika w ramach umowy o pracę łączącej go z uczel-
nią, nie oznacza oczywiście, że zasadę tę należy rozciągnąć na wszystkie np. 
wynalazki dokonane przez pracownika. Mając jednak na uwadze art. 158 UPSWN 
2018 (analogicznie art. 86i UPSW 2005) odsyłający w sprawach nie uregulowa-
nych do m.in. UPWP, wskazać należy, iż art. 11 ust. 3 mówi także, iż „w razie 
dokonania wynalazku w wyniku realizacji innej umowy (niż umowa o pracę), 
prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania patentu na wynalazek), 
przysługuje zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej”. Analogicznie więc, 
jak w przypadku wynalazków pracowniczych (zob. analiza pytania 19), ustawo-
dawca na poziomie ustawowym przesądza, że pierwszym „właścicielem” wyna-
lazku dokonanego w ramach „innej umowy” jest zamawiający, chyba że strony 
postanowią inaczej. Do grupy takich umów należy zaliczyć umowy cywilnopraw-
ne, w szczególności umowę zlecenia i umowę o dzieło, dla celów dowodowych 
zalecane jest przy tym zawieranie ich w formie pisemnej. 

Ustalenie, iż pracodawca i zamawiający są zasadniczo pierwszymi „właścicielami” 
wynalazków stworzonych przez twórcę w ramach wykonywania obowiązków z umo-
wy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, także nie wyczerpuje całej problematyki 
zagadnienia. Na szczególną uwagę zasługuje przypadek „prywatnej” działalności 
naukowej pracownika realizowanej przy wsparciu (pomocy) uczelni polegającej np. 
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na udostępnieniu infrastruktury badawczej, w szczególności technicznej, uczelni. 
Sytuacje takie nie pozostają obojętne z punktu widzenia uczelni, bowiem uczelnie 
są zobowiązane do uchwalenia regulaminów korzystania z infrastruktury badaw-
czej, które określają w szczególności „prawa i obowiązki uczelni, pracowników, 
doktorantów i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy 
prowadzeniu działalności naukowej” (art. 152 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, wcześniej 
art. 86c ust. 1 pkt 2 UPSW 2005). Regulaminy takie powinny ustalać zasady i proce-
dury korzystania przez pracowników uczelni z „infrastruktury badawczej” nie tylko 
w przypadku uczelnianej działalności naukowej, ale także analogicznej „prywat-
nej” działalności pracowników. 

Przypadek taki odnaleźć można także w art. 11 ust. 5 UPWP, który wskazuje, 
że „w razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przed-
siębiorca ten może korzystać z tego wynalazku we własnym zakresie; w umowie 
o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w cało-
ści lub części prawo, o którym mowa w ust. 1 (tj. prawo do uzyskania patentu na 
wynalazek)”. Przepis wyżej przywołany jako zasadę ustala, iż prawo do uzyskania 
patentu na wynalazek przysługuje twórcy, zaś po stronie „przedsiębiorcy” (także 
innego podmiotu np. uczelni) powstaje jedynie prawo do korzystania z wyna-
lazku „we własnym zakresie” (swoista licencja ustawowa). Art. 11 ust. 5 UPWP 
dopuszcza także możliwość ustalenia w „umowie o udzieleniu pomocy” zawar-
tej przez np. uczelnię i twórcę wynalazku, że prawo do uzyskania patentu na 
wynalazek przysługuje uczelni w całości lub w części (dla celów dowodowych 
ustalenia takie powinny mieć formę pisemną). 

Na styku uczelnianej działalności naukowej i „prywatnej” działalności naukowej 
jej pracowników ujawnia się także szczególna rola pracowników centrów transferu 
technologii, którzy mając wiedzę o przypadkach wyników B+R powstałych w nie-
typowych okolicznościach, powinni podjąć działania mające na celu ustalenie 
i zabezpieczenie stosowną umową praw uczelni do nich. Z drugiej strony celo-
wym wydaje się edukowanie pracowników uczelni, w szczególności nauczycie-
li akademickich, o ograniczeniach w prowadzeniu pozauczelnianej działalności 
naukowej, gdyż choć UPSWN 2018 nie zawiera wyraźnego bezwzględnego zakazu 
działalności konkurencyjnej w stosunku do uczelni, nie oznacza to jednak zupeł-
nej swobody pracowników w tym zakresie. Przepisy UPSWN 2018 (art. 125 ust. 1) 
wyraźnie wskazują, iż „Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, 
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która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub 
kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego 
działalność dydaktyczną lub naukową.”. 

Zauważyć należy jednak, iż zgoda uczelni dotyczy jedynie pozauczelnianej aktyw-
ności zawodowej nauczycieli akademickich w postaci stosunku pracy z określo-
ną grupą pracodawców („prowadzących działalność dydaktyczną lub naukową”), 
natomiast nie dotyczy już umów cywilnoprawnych zawieranych z takimi podmio-
tami oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku „prowadzenia 
działalności gospodarczej” wymagane jest jedynie od nauczyciela akademic-
kiego poinformowanie „rektora uczelni, która jest jego podstawowym miej-
scem pracy” (art. 125 ust. 7 UPSWN 2018). „Zwolnienie” działalności gospodarczej 
od obowiązku uzyskania zgody władz uczelni nastąpiło w związku z nowelizacją 
w roku 2011, miało na celu zachęcenie nauczycieli akademickich do rozwijania 
własnej przedsiębiorczości. 

Problematyki potencjalnego konfliktu interesów uczelni i pracownika nie należy 
jednak zawężać do przywołanych regulacji prawnych dotyczących wyłącznie na-
uczycieli akademickich, gdyż art. 147 ust. 1 UPSWN 2018 stanowi, że „W sprawach 
dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, 
stosuje się przepisy ustawy – Kodeks pracy.”. Tymczasem KP określając katalog 
podstawowych obowiązków pracownika, wskazuje, iż pracownik jest zobowiązany 
w szczególności „dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować 
w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szko-
dę” (art. 100 §2 pkt 4). Obowiązek ochrony mienia pracodawcy zawiera w sobie 
nakaz wykorzystywania go w celach służbowych, w konsekwencji uznać należy,  
iż korzystanie przez pracowników uczelni z infrastruktury badawczej uczelni dla 
celów „prywatnej” aktywności zawodowej w sposób sprzeczny z regulaminem 
korzystania z infrastruktury badawczej jest naruszeniem obowiązków pracow-
niczych. Wszelka taka pozauczelniana aktywność pracownika uczelni powinna być 
więc wyraźnie oddzielona od działalności naukowej prowadzanej w ramach uczel-
ni, co pozwoli zachować transparentność relacji uczelnia – pracownik.
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Zasada, iż to pracodawca i zamawiający są pierwszymi „właścicielami” wyników 
B+R stworzonych przez twórcę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej doznaje wyjątku już na poziomie UPWP, która w art. 11 ust. 3 dopuszcza 
inne ustalenia stron w tym zakresie (zob. analiza pytania 19 i 20). Ustalenia takie 
mogą wynikać z łączącej strony umowy, przy czym mogą mieć one charakter ge-
neralny (tj. odnosić się do wszystkich lub określonych rodzajowo np. wynalazków 
dokonanych w ramach danej umowy) lub konkretny (tj. odnosić się do ściśle okre-
ślonego wynalazku dokonanego w ramach umowy). 

Nie należy jednak zapominać, że także UPSWN 2018 zawiera własne regulacje w tym 
zakresie, stanowiąc w art. 157, iż „Po otrzymaniu od pracownika informacji o wyni-
kach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami, o któ-
rych mowa w art. 153, uczelnia publiczna oraz pracownik mogą, w sposób odmienny 
niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy prawa do tych wyników lub sposób 
komercjalizacji tych wyników.” (analogicznie art. 86h UPSW 2005). Odmiennie jed-
nak niż w przypadku UPWP nabycie „własności” wyników B+R przez pracownika od 
uczelni w drodze takiej umowy ma charakter pochodny (pierwszym „właścicielem” 
wyników B+R jest uczelnia) i ograniczone jest do wyników „powstałych w ramach 
wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy”. 
Możliwość zawarcia umowy powstaje dopiero po zgłoszeniu wyników B+R w ramach 
uczelni, przy czym ustalenia stron nie mogą mieć charakteru generalnego, ale muszą 
dotyczyć ściśle określonych wyników. Przywołany wyżej przepis wymaga jednocze-
śnie, by ustalenia stron w zakresie „praw do wyników” były zawarte w umowie, która 
dla celów dowodowych, a także możliwości dokonania zgłoszenia np. wynalazku 
w urzędzie patentowym, powinna mieć formę pisemną. 

Korzystając z przyznanej uczelniom publicznym i ich pracownikom swobody w za-
kresie ustalenia „właściciela” wyników B+R, należy mieć jednak na uwadze, że to 
co jest wyjątkiem na poziomie ustawowym nie powinno stać się zasadą na pozio-
mie stosowania UPSWN 2018. Korzystanie z przedstawionego wyjątku powinno być 
uzasadnione okolicznościami faktycznymi lub uwarunkowaniami prawnymi kon-
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kretnego przypadku np. dokonanie przez pracownika wynalazku w ramach umowy 
o pracę ale z wykorzystaniem prywatnej infrastruktury badawczej pracownika albo 
know-how uzyskanego poza stosunkiem pracy. Odwrócenie relacji zasada - wyjątek 
w powyższym zakresie byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy, który nowelizując 
w roku 2014 UPSW 2005 potwierdził, iż dla zapewniania sprawnego i skutecznego 
transferu wiedzy z uczelni do gospodarki to zasadniczo uczelnia jako „właściciel” 
wyników B+R ma być podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu 
komercjalizacji bezpośredniej. Wreszcie pamiętać należy, iż ustawodawca w art. 
154 ust. 5 UPSWN 2018 wyłączył możliwość zawarcia przez uczelnię i pracownika 
umowy dotyczącej „praw do wyników”, wprowadzając ograniczenia analogiczne jak 
w przypadku instytucji „uwłaszczenia” (zob. pytanie 27).

W konsekwencji w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego wpływ pra-
cownika na proces komercjalizacji bezpośredniej w przypadku, gdy uczelnia staje 
się w całości pierwszym „właścicielem” stworzonych przez pracownika wyników 
B+R, został zapewniony w zakresie koniecznym dla efektywności tego procesu. 
Powyższe oznacza, że wszelkie wnioski pracownika zarówno na etapie podejmo-
wania w ramach uczelni decyzji w sprawie komercjalizacji (np. o „uwłaszczeniu” 
pracownika) czy wyboru określonego kontrahenta celem zawarcia umowy komer-
cjalizacyjnej mogą, lecz nie muszą, być przez uczelnie publiczne brane pod uwagę 
(nie mają więc charakteru wiążącego). Nie dotyczy to oświadczenia pracownika 
o zainteresowaniu uwłaszczeniem (art. 154 ust. 1 UPSWN, wcześniej art. 86e ust. 1 
UPSW 2005), którego złożenie w przepisanym terminie obliguje uczelnię do uru-
chomienia procedury podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji.

Odejście od ustawowego modelu „własności” wyników B+R związane z zawar-
ciem przez uczelnię i pracownika umowy „praw do wyników” w praktyce najczę-
ściej sprowadzać będzie się do przypadku „współwłasności” wyników. W takim 
przypadku celowym jest uregulowanie w umowie zarówno zasad korzystania, jak 
również zasad rozporządzania udziałami we „własności” wyników B+R, w sposób, 
który umożliwi przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji. W takim 
przypadku jeżeli np. pracownik jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku we 
własnej działalności gospodarczej (tzw. komercjalizacja wewnętrzna), strony po-
winny określić szczegółowo zasady m.in. podziału korzyści z wynalazku z obowiąz-
kiem okresowego raportowania osiąganych korzyści. Brak określenia zasad po-
działu korzyści z wynalazku spowoduje bowiem, iż znajdą zastosowanie reguły 
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ogólne zawarte w UPWP, wskazujące, iż „W razie uzyskania korzyści z wynalazku 
przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma 
prawo do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakła-
dów, stosownie do swego udziału w patencie.” (art. 72 ust. 2), który to przepis na 
etapie stosowania budzi wiele wątpliwości.

Przepisy UPSW 2005 od 1 października 2014 r. wskazywały w art. 86e ust. 5 zamknię-
ty katalog obowiązków pracownika uczelni publicznej związanych z realizacją przez 
uczelnię procesów komercjalizacji. Regulacje te zostały przeniesione do UPSWN 
2018, z art. 154 ust. 6 wynika, iż pracownik uczelni publicznej jest obowiązany 
przede wszystkim do „zachowania poufności wyników działalności naukowej 
oraz know-how związanego z tymi wynikami” i „powstrzymania się od prowadze-
nia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników”. Przy czym ten 
ostatni obowiązek odnosić należy do „wdrożenia” rozumianego jako wprowadze-
nie „na własną rękę” wyników B+R do działalności pracownika (zwłaszcza gospo-
darczej), ale także działalności osób trzecich. 

Podkreślić należy przy tym, że ten ostatni obowiązek należałoby na poziomie nie 
tylko stosowania przepisu, ale także ustawowym rozszerzyć także na powstrzyma-
nie się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do samodzielnej tj. 
bez porozumienia z uczelnią „komercjalizacji” wyników B+R, skoro to uczelnia jako 
„właściciel” decyduje o przebiegu procesu komercjalizacji bezpośredniej (zob. za-
lecenia pytania 21). Wreszcie art. 154 ust. 6 UPSWN 2018 mówi wyraźnie o obowiąz-
ku pracownika „współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowa-
niach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych”. Emanacją tego obowiązku 
jest m.in. „przekazanie uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, 
utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświad-
czeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji”.
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Realizacja wyżej przywołanych obowiązków pracowników uczelni publicznej 
w procesie komercjalizacji wymaga aktywnej współpracy ze strony pracowni-
ków centrów transferu technologii nie tylko poprzez współdziałanie na etapie 
„postępowań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych”, ale w dużej mierze 
poprzez edukowanie pracowników, jak w praktyce powinna wyglądać realizacja 
tych obowiązków. Powyższe ma szczególnie istotne znaczenie z uwagi na fakt, 
iż określając czas trwania obowiązków pracownika, ustawodawca posłużył się 
w art. 154 ust. 6 UPSWN 2018 niezbyt fortunnym określeniem „nie dłużej niż 
przez okres przysługiwania praw uczelni”. W założeniu swym sformułowanie to 
miało zapewne zabezpieczyć prawidłowy przebieg procesu komercjalizacji praw 
wyłącznych uczelni do wyników B+R np. patentów na wynalazki, których czas 
trwania jest z góry określony, ale jedynie w przypadku oddania ich do korzysta-
nia osobom trzecim. 

Dosłowne rozumienie tego przepisu może prowadzić do nieporozumień i wypa-
czenia jego sensu. Może tak być w przypadku umowy licencyjnej oddającej do 
korzystania nie tylko wynalazek, ale także związane z nim nie objęte zgłoszeniem 
wynalazku do urzędu patentowego i nie ujawnione do wiadomości publicznej 
know-how (chronione jako tzw. tajemnica przedsiębiorstwa, zob. pytanie 12). Po-
mimo wygaśnięcia patentu na wynalazek zachowanie w tajemnicy know-how z nim 
związanego jest celowe, ponieważ umożliwia dalsze czerpanie korzyści z takie-
go know-how  pomimo ustania ochrony prawnej wynalazku. Rozpowszechnienie 
w jakikolwiek sposób informacji objętych know-how powoduje ich wejście do 
tzw. domeny publicznej, a w konsekwencji umożliwia korzystanie z nich w spo-
sób nieodpłatny przez osoby trzecie. Trudno więc oczekiwać, iż w takiej sytuacji 
jakikolwiek podmiot zdecyduje się na zawarcie umowy, przewidującej korzyści fi-
nansowe dla uczelni. Analogicznie rozważania należy odnieść do programów kom-
puterowych chronionych UPAPP (zob. pytanie 13).

Trzymanie się literalnego brzmienia art. 154 ust. 6 UPSWN 2018 mogłoby dopro-
wadzić także do wniosku, że w przypadku sprzedaży przez uczelnię np. patentu 
na wynalazek, powodującej przejście tego prawa na kupującego, skoro uczelnia 
przestaje być „właścicielem” wynalazku, to na pracowniku przestają ciążyć jakie-
kolwiek obowiązki związane z procesem komercjalizacji. Takie rozumienie czasu 
trwania obowiązków pracownika mogłoby nie tylko istotnie utrudnić, a nawet 
uniemożliwić przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji, ale także 
narazić uczelnię na roszczenia odszkodowawcze ze strony np. kupującego „wła-
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sność” wyników B+R. W konsekwencji sformułowanie „nie dłużej niż przez okres 
przysługiwania praw uczelni” należy rozumieć z uwzględnieniem całokształ-
tu uwarunkowań prawnych procesu komercjalizacji konkretnych wyników B+R, 
nie poprzestając wyłącznie na dosłownym brzmieniu przepisu.

Dylemat „publikować czy komercjalizować” wyniki B+R rodzi wiele wątpliwości nie 
tylko natury prawnej, ale także związanej chociażby z oceną pracowników czy oceną 
parametryczną uczelni. Podkreślić należy więc, że wartości te (rozpowszechnianie 
i komercjalizację) można pogodzić, ale zachowując odpowiednią synchronizację 
czasową albo odpowiedni zakres publikacji. Z punktu widzenia procesu komer-
cjalizacji bezpośredniej istotne znaczenie ma oczywiście już przywołany art. 154 
ust. 6 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86e ust. 5 UPSW 2005) wskazujący, iż pracownik 
uczelni publicznej jest obowiązany do „zachowania poufności wyników działalno-
ści naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami” (zob. analiza pytania 
22). Obowiązek ten należy traktować jednocześnie jako uszczegółowienie jednego 
z podstawowych obowiązków pracownika do „zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę” (art. 100 §2 pkt 4 KP). 

Na przykładzie wynalazku wskazać należy, iż „Wynalazek uważa się za nowy, jeśli 
nie jest on częścią stanu techniki.”, przy czym „Przez stan techniki rozumie się 
wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyska-
nia patentu (tj. zasadniczo data zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym), 
zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ust-
nego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.” (art. 
25 ust. 1 i 2 UPWP). Zdarzeniem powodującym utratę nowości przez wynalazek 
jest udostępnienie go przed zgłoszeniem do urzędu patentowego do wiadomo-
ści publicznej w sposób, który umożliwi jego realizację. Udostępnienie jest przy 
tym publiczne, jeżeli następuje za pomocą takich środków i w taki sposób, że krąg 
osób uzyskujących informację o wynalazku nie jest z góry określony. Publiczne 
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zaprezentowanie wynalazku, powodujące utratę nowości, może nastąpić na wy-
stawie nieuprawniającej do przyznania uprzedniego pierwszeństwa, w Internecie, 
podczas ogólnodostępnego wykładu czy konferencji naukowej, w publikacji książ-
kowej (np. pracy dyplomowej czy rozprawie doktorskiej), postępowaniach w spra-
wie nadania stopnia/tytułu naukowego/zawodowego, czasopiśmie, w reklamie czy 
w prezentacji multimedialnej. Do utraty nowości prowadzi także jawne zastosowa-
nie wynalazku, polegające np. na wytworzeniu według niego produktów i wprowa-
dzeniu ich do obrotu (np. rozpoczęcie sprzedaży).

Zważywszy, iż w przypadku np. wynalazku posiadanie statusu „nowości” jest wa-
runkiem uzyskania patentu na wynalazek, po raz kolejny uwidacznia się szcze-
gólna rola centrów transferu technologii w edukowaniu pracowników uczelni, jak 
połączyć rozpowszechnianie wiedzy i realizację procesów komercjalizacji. Nie ule-
ga wątpliwości, iż opublikowanie (analogicznie inne formy rozpowszechnienia) 
informacji dotyczących wynalazku przed zgłoszeniem do urzędu patentowego 
pozbawia uczelnię możliwości uzyskania patentu na taki wynalazek. Powyższe 
nie pozostaje bez wpływu na ocenę uczelni, ale może zostać potraktowane jako 
naruszenie przez pracownika jego obowiązków (pomimo iż rozpowszechnianie 
wiedzy wpisuje się w obowiązki np. nauczycieli akademickich). Także zgłoszenie 
wynalazku do urzędu patentowego nie oznacza zasadniczo nieograniczonej moż-
liwości publikacji informacji związanych z wynalazkiem, szczególnie w zakresie in-
formacji nie objętych zgłoszeniem i nie ujawnionych do wiadomości publicznej 
jako know-how związane z wynalazkiem (zob. zalecenia pytania 22). 

Równie istotnym jest uwrażliwianie pracowników uczelni na nieujawnianie infor-
macji związanych z wynalazkiem przed ich zgłoszeniem do urzędu patentowego 
osobom trzecim np. przedsiębiorcom potencjalnie zainteresowanym nabyciem 
praw do korzystania z wynalazku. Konsekwencją ujawnienia takich informacji 
może być ich rozpowszechnienie przez przedsiębiorcę w sposób, który pozbawi 
wynalazek statusu „nowości”, ale także zgłoszenie wynalazku do urzędu patento-
wego przez takiego przedsiębiorcę jako własnego wynalazku. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w praktyce np. UPRP przyjmuje się, że udostęp-
nienie wynalazku konkretnym osobom powinno być połączone ze zobowiąza-
niem ich do zachowania informacji o nim w poufności (w przeciwnym razie uznaje 
się, że doszło do ujawnienia szkodzącego nowości). W konsekwencji pracownicy 
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uczelni powinni mieć świadomość celowości zawierania umów o zachowaniu 
poufności informacji związanych z wynalazkiem z osobami trzecimi nie tylko na 
etapie przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego, ale także już po 
zgłoszeniu jeśli ujawniane mają być informacje stanowiące know-how związane 
z wynalazkiem.

Pracownik uczelni publicznej może nabyć od uczelni „własność” stworzonych 
przez siebie w ramach umowy o pracę wyników B+R w dwojaki sposób: na za-
sadach ogólnych w toku procesu komercjalizacji bezpośredniej lub na zasadach 
preferencyjnych poprzez tzw. „uwłaszczenie” pracownika (co do wyników powsta-
łych w ramach umów cywilnoprawnych zob. pytanie 28). W pierwszym przypadku 
pracownik uczestniczy w procesie komercjalizacji na takich samych zasadach jak 
inne podmioty zainteresowane nabyciem praw do wyników B+R („własności” lub 
prawa do korzystania w postaci np. licencji). Fakt posiadania statusu pracowni-
ka danej uczelni i twórcy wyników nie powinien mieć żadnego wpływu na ocenę 
oferty złożonej przez pracownika i wybór najkorzystniejszej oferty (w przypadku 
złożenia kilku konkurencyjnych ofert). Instytucja „uwłaszczenia” natomiast otwiera 
pracownikom uczelni publicznych drogę nabycia „własności” stworzonych przez 
siebie wyników B+R za preferencyjne wynagrodzenie (zob. analiza pytania 35).

Przedstawiając pracownikom uczelni publicznych możliwości nabycia praw do 
stworzonych przez siebie wyników B+R, pracownicy centrów transferu tech-
nologii powinni wskazać na „plusy i minusy” wyżej przedstawionych modeli. 
„Uwłaszczenie” pracownika pozwala na nabycie „własności” wyników B+R na 
preferencyjnych warunkach, ale wiąże się z obowiązkiem dzielenia się środka-
mi uzyskanymi z komercjalizacji z uczelnią. Z kolei nabycie „własności” wyni-
ków B+R na zasadach ogólnych w ramach procesu komercjalizacji bezpośred-
niej prowadzonego przez uczelnię nie wiąże się zasadniczo z obowiązkiem 
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podziału uzyskanych korzyści, choć nabycie praw w takim trybie odbywa się 
poprzez ustalenie ceny sprzedaży na podstawie ich wartości rynkowej. Nie 
można więc z góry przesądzić, że korzystniejszym z punktu widzenia pracow-
nika uczelni jest zawsze „uwłaszczenie”, które wiąże się ze stosunkowo niskim 
nakładem finansowym na nabycie „własności” wyników B+R. Nabycie na zasa-
dach ogólnych w większym stopniu „uwalnia” przedmiot sprzedaży od uczelni, 
pracownik powinien dokonywać więc wyboru modelu nabycia praw do wyników 
B+R na podstawie własnych planów inwestycyjnych.

Uzyskanie przez pracownika uczelni publicznej uprawnienia do korzystania na 
podstawie np. umowy licencyjnej ze stworzonych przez siebie w ramach umo-
wy o pracę wyników B+R, jest możliwe na zasadach ogólnych w toku procesu 
komercjalizacji bezpośredniej. Oznacza to konieczność uczestniczenia przez pra-
cownika w procesie komercjalizacji bezpośredniej na takich samych zasadach jak 
inne podmioty zainteresowane nabyciem praw do wyników B+R, bez preferencji 
związanych ze szczególnym statusem takiego oferenta. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wątpliwą wydaje się możliwość nabycia przez 
pracownika uczelni publicznej licencji w ramach „uwłaszczenia”, ponieważ kon-
strukcja prawna „uwłaszczenia” dopuszcza wyłącznie przeniesienie „własności” 
wyników B+R z uczelni na pracownika. Model ustawowy nie przewiduje możliwo-
ści oddania takich wyników pracownikowi-twórcy do korzystania na podstawie  
np. umowy licencyjnej na preferencyjnych warunkach. Uznać należy, iż gdyby usta-
wodawca chciał dopuścić taką możliwość, uczyniłby to wprost, określając warunki 
nabycia przez pracownika licencji, w szczególności sposób ustalenia wynagrodze-
nia uczelni niezależnie od wartości rynkowej wyników B+R, tak jak to uczynił w ak-
tualnej formule „uwłaszczenia” polegającej na przeniesieniu „własności”.

ZA
LE

CE
N

IA

Na jakich zasadach pracownik może nabyć od uczelni 
publicznej licencję na korzystanie ze stworzonych 
przez siebie wyników B+R?25

AN
AL

IZ
A



59

Pracownicy centrów transferu technologii, przedstawiając pracownikom uczelni pu-
blicznych możliwości nabycia praw do stworzonych przez siebie wyników B+R, po-
winni wskazać także na możliwość nabycia prawa do korzystania z nich na podstawie 
umowy licencyjnej. Może się bowiem okazać, że z uwagi na plany inwestycyjne pra-
cownika, który nie jest zainteresowany „uwłaszczeniem” (zważywszy na konieczność 
dzielenia się środkami uzyskanymi z komercjalizacji z uczelnią) i nabyciem „własno-
ści” wyników B+R na zasadach ogólnych (z uwagi na wysokie koszty ich nabycia), 
opcja korzystania z nich na zasadzie licencji okaże się najkorzystniejszym rozwiąza-
niem. Model licencyjny nie rodzi konieczności poniesienia dużych nakładów inwe-
stycyjnych przy nabywaniu praw do korzystania z wyników B+R (jak w przypadku 
nabycia „własności”), choć wiąże się zasadniczo z obowiązkiem podziału z uczelnią 
korzyściami uzyskanymi z korzystania z nich (ustalenie wysokości opłat licencyjnych 
powinno nastąpić poprzez odwołanie się do wartości rynkowej wyników).
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ROZDZIAŁ 4. 

„UWŁASZCZENIE” PRACOWNIKA-TWÓRCY WYNIKÓW B+R

Przepisy UPSWN 2018 w sposób stosunkowo szczegółowy określają zarówno zasady, 
jak i tryb „uwłaszczenia” pracowników uczelni publicznych, w przypadku zasad nie-
zwykle istotne jest określenie granic podmiotowo-przedmiotowych dopuszczalności 
„uwłaszczenia”. „Uwłaszczenie” dotyczyć może wyłącznie „pracowników uczelni pu-
blicznych” w zakresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków 
ze stosunku pracy” wyników B+R określonego rodzaju tj. „wyników: badań nauko-
wych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub to-
pografi ą układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą ro-
śliny, prac rozwojowych i twórczości artystycznej oraz know-how związanego z tymi 
wynikami” (art. 153 UPSWN 2018, wcześniej art. 86d UPSW 2005). Przywołany przepis 
w zakresie wyżej wskazanym odsyła m.in. do art. 154 UPSWN 2018 (na gruncie UPSW 
2005 - art. 86e), który określa właśnie zasady i tryb „uwłaszczania” pracowników.

Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania dopuszczalności „uwłaszczenia” 
pracowników uczelni publicznych w zakresie stworzonych przez nich wyników B+R, 
podkreślić należy, iż w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o za-
interesowaniu „uwłaszczeniem”, konieczne jest w pierwszej kolejności zbadanie 
możliwości zastosowania instytucji „uwłaszczenia” w konkretnym przypadku. 
Niezbędne jest więc ustalenie, czy dany wynik B+R powstał w „ramach stosunku 
pracy” (a nie np. umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem, zob. pytanie 28) 
i w okresie obowiązywania umowy o pracę. Nie jest bowiem możliwe „uwłaszcze-
nie” w przypadku dokonania np. wynalazku przez doktoranta (nawet jeśli następ-
nie stał się pracownikiem uczelni) lub po wygaśnięciu umowy o pracę (w związku 
z nabyciem uprawnień emerytalnych). W dalszej kolejności konieczne jest ustale-

W jakich przypadkach jest możliwe „uwłaszczenie” 
przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie 
stworzonych przez niego wyników B+R?26
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nie, czy wyniki B+R nie powstały w ramach np. umowy na badania lub prace zle-
cone albo z udziałem dofinansowania zewnętrznego, które wykluczają możliwość 
„uwłaszczenia” pracowników uczelni (zob. pytanie 27).

Przewidziana przez UPSWN 2018 możliwość „uwłaszczenia” pracownika uczelni 
publicznej w zakresie stworzonych przez niego wyników B+R nie ma charakte-
ru bezwzględnego, art. 154 ust. 5 (wcześniej art. 86e ust. 5 UPSW 2005) wskazuje 
bowiem dwa przypadki, w których możliwość ta jest wyłączona. Brak możliwości 
„uwłaszczenia” może być następstwem przypadku, „gdy działalność naukowa 
była prowadzona na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansu-
jącą tę działalność, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyni-
ków działalności naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż 
strona umowy”. Porównując regulacje prawne UPSWN 2018 i UPSW 2005, zwrócić 
należy uwagę, iż w aktualnym stanie prawnym usunięto odniesienie powyższego 
wyłączenia do „badań lub prac zleconych”, co sugeruje rozszerzenie braku możli-
wości „uwłaszczenia” pracowników na jeszcze inne przypadki. 

Drugim przypadkiem potencjalnie uniemożliwiającym „uwłaszczenie” pracowni-
ków uczelni publicznej jest „działalność naukowa prowadzona z wykorzystaniem 
środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania okre-
ślają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami działalności naukowej 
oraz know-how związanym z tymi wynikami”. Sytuacja ta dotyczy wyników dzia-
łalności naukowej powstałych w ramach projektów realizowanych przez pracowni-
ków uczelni z dofinansowaniem ze środków publicznych zewnętrznych np. NCBR.

Wyżej przywołane przypadki, w których wyniki B+R nie mogą stać się przedmiotem 
„uwłaszczenia” pracownika-twórcy, rodzą szereg obowiązków po stronie uczelni 
publicznych i jej pracowników koordynujących procesy komercjalizacji, badania/

W jakich przypadkach nie jest możliwe „uwłaszczenie” 
przez uczelnię publiczną pracownika w zakresie 
stworzonych przez niego wyników B+R?27
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prace zlecone i działalność naukową dofi nansowaną ze środków zewnętrznych. 
Najważniejszym obowiązkiem takich osób jest oczywiście ustalenie np. w przypad-
ku badań/prac zleconych na podstawie zawieranych umów, czy przewidują one 
„zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na rzecz 
tej strony lub na rzecz innego podmiotu”. 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej „uwłaszczenie” pracownika jest niemożliwe, 
uczelnia nie może bowiem przenieść na pracownika „własności” wyników B+R, 
których sama nie posiada i w związku z zaciągniętymi wobec osób trzecich zobo-
wiązaniami nie będzie ich „właścicielem” w przyszłości. W przypadku natomiast 
jeśli w następstwie umowy na badania/prace zlecone powstaną wyniki B+R, co do 
których uczelnia ma być „właścicielem/współwłaścicielem” i spełnione są inne 
warunki dopuszczalności „uwłaszczenia” (zob. analiza pytania 26), „uwłaszczenie” 
na poziomie ustawowym staje się możliwe. 

Analogiczne rozważania należy odnieść do przypadku wyników B+R powstałych 
„z wykorzystaniem środków fi nansowych, których zasady przyznawania lub wyko-
rzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami dzia-
łalności naukowej”. Także i w tym przypadku konieczne jest w pierwszej kolejno-
ści zbadanie umów zawartych w związku z dofi nansowaniem oraz dokumentacji 
konkursowej, czy w sposób wyraźny wykluczają dopuszczalność „uwłaszczenia”. 
Możliwość taka może być także wyłączona w sposób pośredni poprzez wymóg 
przeprowadzenia komercjalizacji „na zasadach rynkowych”. Ponieważ wynagrodze-
nie płacone przez pracownika w związku z „uwłaszczeniem” abstrahuje od wartości 
rynkowej wyników B+R, nie jest traktowane jako zbycie „na zasadach rynkowych”.

Zgodnie z art. 153 w związku z art. 154 UPSWN 2018 dopuszczalność zastosowania 
instytucji „uwłaszczenia” została w przypadku pracowników uczelni publicznej 
ograniczona wyłącznie do określonych wyników działalności naukowej, które po-

ZA
LE

CE
N

IA

Czy uczelnia publiczna może „uwłaszczyć” pracownika 
w zakresie wyników B+R stworzonych przez niego 
w ramach umowy cywilnoprawnej?28

AN
AL

IZ
A



64 65

wstały „w ramach stosunku pracy” (umowy o pracę są uregulowane w KP), ale już nie 
w ramach umów cywilnoprawnych (uregulowanych w KC). Dodatkowo podkreślić na-
leży, iż UPWP w ogóle nie przewiduje regulacji o charakterze ogólnym, które dopusz-
czałyby możliwość „uwłaszczenia” przez pracodawcę/zleceniodawcę pracownika/
wykonawcy będącego twórcą np. wynalazku. W konsekwencji brak podstawy praw-
nej dla preferencyjnego nabycia przez pracownika uczelni publicznej „własności” 
wyników B+R stworzonych w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z uczelnią.

Z uwagi na wyjątkowy charakter instytucji „uwłaszczenia” ustalanie spełnienia 
warunków „uwłaszczenia” pracownika powinno nastąpić na podstawie informa-
cji uzyskanych od właściwych jednostek wewnętrznych uczelni, przeprowadzenie 
„wywiadu” z pracownikiem nie wydaje się w tym zakresie wystarczające. Powyż-
sze wynika ze szczególnego statusu uczelni publicznych jako państwowych osób 
prawnych (zob. pytanie 8), zobowiązanych do zbywania składników mienia zasad-
niczo za cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej. 

Zważywszy, iż przeniesienie „własności” wyników B+R w ramach „uwłaszczenia” 
nie musi mieć charakteru rynkowego, przesłanki „uwłaszczenia” nie powinny być 
interpretowane rozszerzająco (tzn. nie jest możliwe „uwłaszczenie”, jeśli który-
kolwiek z jego wymogów nie został spełniony). Nie powinno również ulegać wąt-
pliwości, iż dopiero ustalenie dopuszczalności formalno-prawnej „uwłaszczenia” 
pracownika uczelni publicznej otwiera drogę do podjęcia przez uczelnię decyzji 
w sprawie „uwłaszczenia” (zob. analiza pytania 29).

Jak już wyżej wskazano UPSWN 2018, mając na uwadze ochronę praw pracowników
-twórców, w sposób stosunkowo szczegółowy określa zarówno zasady, jak i tryb 
„uwłaszczenia” pracowników uczelni publicznych, który uznać należy za swoiste 
postępowanie wpadkowe (które może, lecz nie musi zaistnieć) w ramach proce-
su komercjalizacji. Zainicjowanie procedury „uwłaszczenia” jest uzależnione od 
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inicjatywy pracownika-twórcy, który jest uprawniony (ale nie zobowiązany) zło-
żyć „oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników działal-
ności naukowej i związanym z nimi know-how w formie pisemnej w terminie 14 
dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach” (art. 154 ust. 1 
i 2 UPWSN 2018, wcześniej art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005). Powyższe oznacza, że 
brak złożenia przez pracownika stosownego oświadczenia w przewidzianym termi-
nie (tak samo zresztą jak złożenie oświadczenia po upływie terminu, ustawa nie 
przewiduje bowiem możliwości przywrócenia tego terminu) powoduje, iż uczelnia 
„z urzędu” nie może podjąć decyzji o „uwłaszczeniu” pracownika. 

Złożenie przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem” 
rodzi po stronie uczelni obowiązek podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia (art. 154 ust. 1 UPWSN 2018, 
analogicznie art. 86e ust. 1 UPSW 2005) (zob. analiza pytania 31). W dalszej kolej-
ności „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” (art. 154 ust. 
3 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005). 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż samo złożenie przez pracownika oświad-
czenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem” nie rodzi po jego stronie obowiązku za-
warcia umowy „uwłaszczenia”, art. 154 ust. 4 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86e ust. 3 
UPSW 2005) przewiduje bowiem, iż „w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty 
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, prawa do wyników działalności naukowej oraz 
know-how związanego z tymi wynikami przysługują uczelni publicznej”. Zauważyć nale-
ży, iż ustawodawca dość niefortunnie posłużył się sformułowaniem, iż w tym ostatnim 
przypadku „własność” wyników B+R „przysługuje” uczelni, które może mylnie sugerować, 
iż wcześniej przysługiwała ona komuś innemu, bardziej poprawne byłoby stwierdzenie, 
iż „pozostaje” ona przy uczelni. W takim przypadku podmiotem upoważnionym do 
przeprowadzenia procesu komercjalizacji na zasadach określonych w UPSWN 2018 
jest oczywiście uczelnia.

Przepisy UPSWN 2018 tworzą ramy prawne instytucji „uwłaszczenia” pracowników 
uczelni publicznych w zakresie stworzonych przez nich wyników B+R, jednak zarów-
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no szczegółowe zasady, jak i tryb procesu „uwłaszczenia” powinny zostać uregu-
lowane w regulaminach zarządzania własnością intelektualną. Powyższe dotyczy 
w szczególności określenia formy oferty uczelni „zawarcia umowy o przeniesienie 
praw do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wyni-
kami” oraz jej zakresu (zob. analiza pytania 34). Art. 152 ust. 2 pkt 3 UPSWN 2018 
(wcześniej art. 86c ust. 2 pkt 3 UPSW 2005) w sposób wyraźny przewiduje koniecz-
ność określenia w regulaminach „zasad i trybu przekazywania pracownikowi przez 
uczelnię publiczną informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 ust. 1 i 3 (tj. 
decyzja w sprawie komercjalizacji i oferta „uwłaszczenia”)”.

Kolejnym zagadnieniem w ramach procedury „uwłaszczenia” pracownika, które 
powinno być uszczegółowione w regulaminach jest termin, w którym pracownik 
powinien wyrazić swoje stanowisko w sprawie oferty uczelni, jak również kwestia 
formy takiej odpowiedzi (co do formy zob. pytanie 34). Termin na przyjęcie przez 
pracownika oferty uczelni powinien obejmować rozsądny okres czasu, w którym 
pracownik miałby możliwość rozważenia, czy jest nadal zainteresowany „uwłaszcze-
niem”, które rodzi upoważnienie do przeprowadzenia procesu komercjalizacji. Pra-
cownicy zainteresowani „uwłaszczeniem” powinni mieć przy tym świadomość, że 
przeprowadzenie skutecznego procesu komercjalizacji wymaga podjęcia szeregu 
działań, które w toku takiego procesu są wykonywane przez zespół pracowników 
centrum transferu technologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu 
zarządzania, ekonomii, techniki i prawa.

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny nie rozstrzygają, jak przeprowadzić pro-
ces „uwłaszczenia”, jeśli wyniki B+R zostały stworzone przez kilku pracowników 
uczelni publicznej, jednak przy ocenie sytuacji pomocne są regulacje prawne 
dotyczące rozliczeń stron w przypadku „uwłaszczenia”. Przepis art. 156 ust. 3 
UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 2005) wskazuje, że „pracownik 
wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej 
za zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. z tytułu wynagrodzenia za 
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„własność” wyników B+R oraz udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji), 
do wysokości przypadającego mu udziału we współwłasności wyników działal-
ności naukowej”. Odniesienie roszczeń uczelni do poszczególnych pracowników 
do „wysokości przypadającego udziału we współwłasności” wyników B+R ozna-
cza, że poszczególni pracownicy-twórcy mogą nabyć w drodze „uwłaszczenia” 
jedynie określony udział we „własności” wyników. Przy czym nabywane w ramach 
„uwłaszczenia” udziały w prawach majątkowych powinny odpowiadać udzia-
łom pracowników-twórców w prawach osobistych do stworzonych wyników 
B+R (zob. zalecenia pytania 17 i przykład).

Najbardziej oczywistą wydaje się być sytuacja, kiedy to wszyscy pracownicy
-twórcy złożą oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem”, w przypadku 
podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji przez 
uczelnię, osoby takie stają się „współwłaścicielami” stworzonych wyników B+R 
odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu komercjalizacji. Nie można jed-
nak wykluczyć sytuacji, gdy jedynie część pracowników złoży stosowne oświad-
czenia, wówczas w przypadku podjęcia przez uczelnię decyzji o „uwłaszczeniu”, 
stają się oni „współwłaścicielami” wyników B+R w udziale proporcjonalnym do 
posiadanego udziału w prawach osobistych, w pozostałym zakresie „współwła-
ścicielem” wyników pozostaje uczelnia. W przypadku „współwłasności” wyni-
ków B+R z udziałem uczelni i „uwłaszczonych” pracowników celowym jest za-
warcie umowy o wspólności praw (w formie pisemnej dla celów dowodowych 
i dokonania np. zgłoszenia w urzędzie patentowym), która regulować będzie za-
sady korzystania, jak również zasady rozporządzania udziałami we „własności” 
wyników B+R (zob. zalecenia pytania 21). 

Przy czym uprawnienie pracownika do złożenia oświadczenia o zainteresowaniu 
„uwłaszczeniem” wydaje się mieć osobisty charakter tzn. nie może być przenie-
sione „grzecznościowo” na innego pracownika-twórcę. Powyższe uzasadnić należy 
wyjątkowym charakterem instytucji „uwłaszczenia”, prowadzącej do preferencyj-
nego nabycia „własności” wyników B+R. Nie wyklucza to oczywiście wtórnego ob-
rotu udziałami we „własności” nabytych od uczelni wyników B+R przez zbycie ich 
przez pracowników, którzy skorzystali z „uwłaszczenia”, ale nie są zainteresowani 
prowadzeniem procesu komercjalizacji, na rzecz innych pracowników-„współwła-
ścicieli” wyników (zob. zalecenia pytania 49).
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„Właściciel” wyników B+R: Uczelnia

Współtwórca wyników B+R - Pracownik 1: udział w prawach osobistych: 40%

Współtwórca wyników B+R - Pracownik 2: udział w prawach osobistych: 60%

„Uwłaszczenie” Pracownika 1 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności”: 40%

„Uwłaszczenie” Pracownika 2 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności”: 60%

Przepisy UPSWN 2018, konstruując obowiązki uczelni publicznej w przypadku zło-
żenia przez pracownika-twórcę oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem”, 
wskazują jedynie na konieczność podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji w ter-
minie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia (art. 154 ust. 1 i 2 UPWSN 2018, 
analogicznie art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005) (należy zadbać o udokumentowa-
nie daty złożenia przez pracownika oświadczenia). W związku z powyższym uznać 
należy, iż ustawodawca pozostawił na tym etapie po stronie uczelni swobodę 
w podjęciu decyzji o „uwłaszczeniu” pracownika z uwzględnieniem całokształ-
tu okoliczności faktycznych i prawnych dotyczących konkretnych wyników B+R. 
Analogiczne stanowisko odnaleźć można w uzasadnieniu projektu ustawy noweli-
zującej UPSW 2005 z dniem 31 grudnia 2016 r., gdzie wskazano, iż „ostateczna de-
cyzja o uwłaszczeniu bądź jego odmowie pozostanie jednak uprawnieniem uczelni 
(tak jak ma to miejsce w obowiązującym stanie prawnym)”. Należy mieć jednak na 
uwadze deklaracje MNSW dotyczące nadzoru nad uczelnią pod kątem ewentual-
nego blokowania i ograniczania stosowania instytucji „uwłaszczania”.

Decyzja w sprawie komercjalizacji podejmowana przez uczelnię nie stanowi de-
cyzji administracyjnej, która na poziomie ustawowym podlegałaby zaskarżeniu 
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w trybie odwoławczym, a następnie do sądu administracyjnego, nie musi więc być 
nawet uzasadniona (choć wydaje się to celowym z punktu widzenia pracownika). 
Zaznaczyć należy jednak, że swoboda uczelni w sprawie „uwłaszczenia” kończy 
się w przypadku, jeśli uczelnia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez pra-
cownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem” nie podejmie decyzji 
w sprawie komercjalizacji wyników B+R (należy zadbać o udokumentowanie daty 
podjęcia decyzji). 

W takim przypadku, jak również w sytuacji podjęcia decyzji o „uwłaszczeniu” pra-
cownika, powstaje po stronie uczelni obowiązek „złożenia pracownikowi oferty za-
warcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników dzia-
łalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami w terminie 30 dni” 
(art. 154 ust. 3 UPSWN 2018, wcześniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005). Bezczynność 
uczelni w podejmowaniu decyzji w sprawie komercjalizacji „sankcjonowana” 
jest więc obowiązkiem „uwłaszczenia” pracownika. Powyższe nie oznacza jednak, 
iż z uwagi na dorozumianą (milczącą) rezygnację z prowadzenia procesu komer-
cjalizacji przez uczelnię dochodzi do automatycznego (tj. z mocy prawa) przejścia 
„własności” wyników B+R z uczelni na pracownika (zob. analiza pytania 33).

W celu usprawnienia procesów wewnętrznych na uczelniach ustawa nowelizująca 
UPSW 2005 dokonała z dniem 31 grudnia 2016 r. korekty zasad i trybu procedury 
„uwłaszczenia” w UPSW 2005, które to rozwiązania zostały następnie przeniesio-
ne do UPSWN 2018. W konsekwencji obowiązek podejmowania decyzji w sprawie 
komercjalizacji wyników B+R został od roku 2016 na poziomie ustawowym ogra-
niczony tylko do sytuacji, gdy pracownik w określonym terminie złoży oświad-
czenie o zainteresowaniu „uwłaszczeniem”. 

W konsekwencji w przypadku braku oświadczenia pracownika o zaintereso-
waniu „uwłaszczeniem” decyzja w sprawie komercjalizacji może być podjęta 
przez uczelnię zasadniczo w każdym czasie tj. także po upływie 3 miesięcy 
od dnia zgłoszenia wyników B+R przez pracownika. Wbrew jednak intencjom 
ustawodawcy powyższa zmiana tylko pozornie ograniczyła obowiązki uczelni 
w zakresie podejmowania decyzji w sprawie komercjalizacji. Zwrócić należy 
bowiem uwagę na 155 ust. 3 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 3 UPSW 2005), 
który do kosztów związanych bezpośrednio z komercjalizacją „nie wlicza kosz-
tów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji”. Dopiero zatem 
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podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji umożliwia pełne, w zakresie przewi-
dzianym UPSWN 2018 (zob. zalecenia pytania 43), rozliczanie kosztów związa-
nych z komercjalizacją wyników B+R.

W przypadku złożenia przez pracownika uczelni publicznej oświadczenia o za-
interesowaniu „uwłaszczeniem” UPSWN 2018 zobowiązuje uczelnię do podjęcia 
decyzji w sprawie komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświad-
czenia (art. 154 ust. 1 i 2 UPWSN 2018, analogicznie art. 86e ust. 1 i 1a UPSW 2005). 
Przywołane regulacje prawne nie wskazują na formę „decyzji w sprawie komer-
cjalizacji”, z uwagi jednak na jej znaczenie w procesie komercjalizacji dla celów 
dowodowych powinna mieć ona formę pisemną. 

Podkreślić należy przy tym, że choć UPSWN 2018 nie zobowiązuje uczelni do poin-
formowania w wyżej wskazanym terminie pracownika o podjętej decyzji, nie po-
winno jednak ulegać wątpliwości, iż w przypadku podjęcia decyzji o komercjaliza-
cji wyników B+R przez uczelnię (związane z odmową „uwłaszczenia”), pracownik 
winien być o powyższym fakcie poinformowany niezwłocznie. I choć UPSWN 2018 
nie przewiduje w przypadku takiej decyzji (podjętej w terminie 3 miesięcy od zło-
żenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu „uwłaszczeniem”) drogi 
odwoławczej, możliwym jest przewidzenie w regulaminie zarządzania własnością 
intelektualną procedur wewnętrznych w tym zakresie.  

Nie ulega wątpliwości, iż bezczynność uczelni publicznej w podejmowaniu decyzji 
w sprawie komercjalizacji rodzi skutek w postaci obowiązku złożenia pracowniko-
wi oferty zawarcia umowy „uwłaszczenia”. Przy czym wskazany przez UPSWN 2018 
termin 3 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie komercjalizacji ma charakter nie-
przywracalny (ustawa nie przewiduje takiej możliwości). Podjęcie więc np. decyzji 
o komercjalizacji wyników B+R przez uczelnię po upływie tego terminu nie wywołuje 

Jakie uprawnienia ma pracownik w przypadku nie 
podjęcia przez uczelnię publiczną w terminie decyzji  
w sprawie komercjalizacji?32
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skutków prawnych tzn. obowiązek złożenia pracownikowi oferty „uwłaszczenia” po-
zostaje aktualny. Choć termin 3 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie komercja-
lizacji wyników B+R nie jest długi, zważywszy na konieczność zbadania całokształtu 
uwarunkowań faktycznych i prawnych związanych z potencjałem komercjalizacyj-
nym wyników, konieczne jest zorganizowanie procesu podejmowania decyzji w tym 
zakresie w taki sposób, aby uczynić zadość obowiązkom ustawowym.

Umowa „uwłaszczenia” pracownika uczelni publicznej stanowi „bezwarunko-
wą i odpłatną umowę 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 doświadczenia-
mi technicznymi potrzebnymi do komercjalizacji”. Z punktu widzenia konstruk-
cji umowy „uwłaszczenia” zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na tzw. 
przedmiotowo istotne elementy umowy, które poprzez obowiązki stron umowy, 
określają jej istotę. W przypadku umowy „uwłaszczenia” takimi elementami są: 
z jednej strony – obowiązek uczelni do przeniesienia „własności” (lub posia-
danego udziału we „własności”) wyników B+R na pracownika, z drugiej strony 
– obowiązek pracownika do zapłacenia na rzecz uczelni „wynagrodzenia” w okre-
ślonym przez strony terminie. 

Ponieważ umowa „uwłaszczenia” wiąże się z przeniesieniem „własności” z jed-
nego podmiotu (uczelnia) na drugi podmiot (pracownik) dochodzi do zmiany 
podmiotu uprawnionego do wyników B+R („właściciela”), jest to jednocześnie 
tzw. pochodny sposób nabycia praw (pracownik wywodzi swoje prawa od uczelni). 
Umowa „uwłaszczenia” jest przy tym umową wzajemną (tzn. że obowiązki stron są 
ze sobą sprzężone), konsensualną (tzn. że do przeniesienia „własności” dochodzi 
przez samo zawarcie umowy, choć dodatkowo np. przeniesienie patentu staje się 
skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego – art. 67 
ust. 3 UPWP) i „odpłatną” (tzn. obydwie strony uzyskują korzyści, choć niekoniecz-
ne o analogicznej wartości, zob. zalecenia pytania 35).
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Badając strukturę umowy „uwłaszczenia”, nie należy zapominać także o tzw. do-
datkowych elementach, które nie decydują o istocie umowy, ale wolą stron zostały 
uznane za istotne. Do takich warunków na gruncie prawa cywilnego zalicza się  
np. warunek, termin, zadatek, karę umowną, prawo pierwokupu i wiele innych 
klauzul o mniej lub bardziej uregulowanej przez przepisy treści. 

Z punktu widzenia umowy „uwłaszczenia” do dodatkowych elementów umo-
wy zaliczyć należałoby przede wszystkim zobowiązanie „uwłaszczonego” pra-
cownika do podziału części środków uzyskanych z komercjalizacji (zob. analiza 
pytania 48). Istotnym wydaje się również uregulowanie w umowie związanych 
z powyższym zagadnień takich jak obowiązek okresowego składania raportów 
o uzyskanych środkach (wraz z kserokopiami zawartych umów komercjalizacyj-
nych i dokumentów księgowych z nimi związanych) oraz możliwości weryfikacji 
przez uczelnie takich raportów.

Do postanowień dodatkowych zaliczyć należy także preambułę (określa cel i oko-
liczności zawarcia umowy związane np. z dochowaniem terminów w procedurze 
„uwłaszczenia”) i oświadczenia pracownika o udziale poszczególnych współtwór-
ców w wynikach B+R (wraz z akceptacją „uwłaszczenia” także innych współtwór-
ców). Choć podmiotem wyłącznie upoważnionym do przeprowadzenia procesu 
komercjalizacji staje się „uwłaszczony” pracownik, celowym wydaje się jednak zo-
bowiązanie go w umowie „uwłaszczenia” do składania okresowych sprawozdań 
z przebiegu procesu komercjalizacji. W przypadku np. wynalazków konieczne 
jest uregulowanie przez strony w umowie „uwłaszczenia” kwestii związanych ze 
wstąpieniem pracownika do postępowania o udzielenie patentu na wynalazek. 
Umowa „uwłaszczenia” powinna regulować także czas jej obowiązywania (związa-
ny z okresem podziału środków z komercjalizacji – zob. analiza pytania 52). 

Zamieszczając dodatkowe postanowienia w umowie „uwłaszczenia”, należy mieć 
jednak na względzie „bezwarunkowy” charakter takiej umowy. Przy czym „bez-
warunkowość” na gruncie umowy „uwłaszczenia” należy rozumieć szeroko jako nie 
tworzenie przez uczelnię barier i ograniczeń, które mogłyby utrudniać przejście 
praw na pracownika (tj. szerzej niż warunek w sensie prawnym rozumiany jako 
„powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia 
przyszłego i niepewnego” – art. 89 KC). Należy również pamiętać o ograniczeniach 
wynikających z licencji ustawowych, kiedy wprawdzie nie następuje przeniesienie 
„własności” np. wynalazku na instytucję finansującą, ale np. Skarb Państwa może 
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rozpocząć nieodpłatne korzystanie z wyników B+R na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa państwa w drodze jednostronnego oświadczenia (art. 32  ust. 4 UNCBR).

Dodatkowe trudności praktyczne powstają w przypadku, kiedy uczelnia jest je-
dynie „współwłaścicielem” objętych „uwłaszczaniem” wyników B+R. W tym ostat-
nim przypadku „uwłaszczenie” pracowników wiąże się z koniecznością zaakcep-
towania przez nich postanowień łączącej uczelnię z innymi „współwłaścicielami” 
umowy o wspólności praw i wstąpienie jako strona do takich umów w miejsce 
uczelni. Podkreślić należy jednak, iż bezwarunkowość umowy „uwłaszczenia” nie 
ma charakteru bezwzględnego tzn. nie może paraliżować zarządzania własnością 
intelektualną uczelni, mając na względzie potencjalną możliwość „uwłaszczenia” 
pracownika w przyszłości.

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny wskazują formę, w jakiej powinna być za-
warta umowa „uwłaszczenia” pracownika uczelni publicznej, art. 154 ust. 3 (wcze-
śniej art. 86e ust. 2 UPSW 2005) stanowi, iż „Umowę zawiera się w formie pisem-
nej, pod rygorem nieważności”. Przy czym oferta uczelni w powyższym zakresie 
stanowi wiążące oświadczenie uczelni skierowane do pracownika, wyrażające jej 
wolę zawarcia umowy „uwłaszczenia”, powinna ona zawierać istotne postanowie-
nia takiej umowy np. załącznikiem do oferty może być projekt takiej umowy (nale-
ży zadbać o udokumentowanie daty przekazania oferty pracownikowi). 

Zauważyć należy jednocześnie, iż zachowanie formy pisemnej umowy „uwłaszcze-
nia” wymaga złożenia przez upoważnionych przedstawicieli uczelni i pracowni-
ka własnoręcznych podpisów na umowie, z uwagi na powyższe wymogów takiej 
formy nie spełnia ani korespondencja mailowa ani wiadomości sms, nawet jeśli 
potwierdzałyby wolę zawarcia umowy. Brak zachowania właściwej formy powo-
duje nieważność umowy „uwłaszczenia” i oznacza, iż nie doszło do skuteczne-
go w świetle prawa przejścia „własności” wyników B+R z uczelni na pracownika, 
a tym samym „właścicielem” wyników jest nadal uczelnia.
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Konieczność zachowania formy pisemnej umowy „uwłaszczenia” nie jest bez 
znaczenia także z uwagi na konieczność zgłoszenia do urzędu patentowego zmia-
ny „właściciela” np. wynalazku, związanej ze wstąpieniem pracownika w miej-
sce uczelni do postępowania o udzielenia patentu na wynalazek (zob. zalecenia 
pytania 33). Powyższe wiąże się z przejęciem przez „uwłaszczonego” pracownika 
odpowiedzialności za dalszy przebieg takiego postępowania, w tym ryzyka odmo-
wy udzielenia patentu, a w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania - 
także ryzyka wygaśnięcia patentu lub jego unieważniania, jak również obowiązku 
uiszczania opłat okresowych dla zachowania przyznanej ochrony. 

Przy czym zalecanym jest, żeby z uwagi na konieczność dokonania skutecznej 
zmiany zgłaszającego w urzędzie patentowym zmiany takiej dokonywała uczelnia. 
Celowym z punktu widzenia zmiany zgłaszającego w urzędzie patentowym wydaje 
się także wskazanie w umowie „uwłaszczenia”, że pracownik jest uprawniony do 
ustanowienia na własny koszt i ryzyko pełnomocnika w osobie rzecznika paten-
towego w postępowaniu o udzielenie np. patentu na wynalazek (pełnomocnictwo 
rzecznika patentowego ustanowionego przez uczelnię w związku z utratą statusu 
strony przez uczelnię wygasa). 

Wartym rozważenia jest także zamieszczenie w umowie „uwłaszczenia” klauzuli 
zobowiązującej „uwłaszczonego” pracownika do ponoszenia wszelkich dalszych 
kosztów niezbędnych do uzyskania patentu na wynalazek oraz zachowania jego 
ochrony. Nie powinno ulegać bowiem wątpliwości, iż zaniedbania pracownika 
w powyższym zakresie skutkować mogą wygaśnięciem ochrony prawnej wynalaz-
ku i wejściem wiedzy dotyczącej wynalazku do domeny publicznej, co wiąże się 
w sposób oczywisty z utratą możliwości osiągania środków z komercjalizacji przez 
pracownika, a w konsekwencji także przez uczelnię (zob. zalecenia pytania 22).

Znowelizowany z dniem 31 grudnia 2016 r. art. 86e ust. 2 UPSW 2005 uzyskał brzmie-
nie: „Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może 
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być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego.”. Na gruncie przepisu w tej wersji powstał problem, według którego 
wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS ustalić wysokość wynagrodzenia, skoro 
corocznie są ogłaszane co najmniej 2 takie wskaźniki (na podstawie różnych ustaw). 
Dla przykładu wskazać należy, iż za rok 2017 zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS 
z dnia 16 lutego 2018 r. za rok 2017 wyniosło ono 3.731,13 zł (obwieszczenie wydane 
na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych), zaś zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 r. za rok 2017 
wyniosło ono 4.271,51 zł (komunikat wydany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). 

Przepisy UPSW 2005 nie rozstrzygały spornej kwestii, doprecyzowanie tej regu-
lacji przeniesionej do UPSWN 2018 nastąpiło w art. 154 ust. 3 odsyłającym do 
„art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych”. W konsekwencji w przypadku zawierania umo-
wy „uwłaszczenia” w roku 2018 wysokość wynagrodzenia należnego uczelni wynosi 
maksymalnie 213,58 zł.

Wynagrodzenie należne uczelni publicznej od pracownika z tytułu „uwłaszczenia” 
ma charakter wynagrodzenia maksymalnego (na co wskazuje zwrot „nie może być 
wyższe niż”), co oznacza, że w przypadku pobrania wyższego wynagrodzenia uczel-
nia jest zobowiązana je zwrócić jako świadczenie nienależne. Uznać należałoby 
również, iż uczelni przysługuje jedno pełne wynagrodzenie z tytułu „uwłaszcze-
nia” pracownika nie tylko wówczas, jeśli przenosi całość „własności” wyników B+R 
na pracownika, ale także wtedy kiedy jest jedynie „współwłaścicielem” wyników 
i „uwłaszczeniu” podlega udział.  

Powyższe stwierdzenie o wynagrodzeniu maksymalnym rodzi pytanie, jaki jest 
poziom wynagrodzenia minimalnego, jakiego może żądać uczelnia od „uwłasz-
czanego” pracownika, UPSWN 2018 nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnej 
wskazówki. Należy mieć jednak na uwadze, iż wynagrodzenie to już na poziomie 
ustawowym nie odnosi się wprost do wartości rynkowej wyników B+R (najczęściej 
wyższej, nie jest w związku z tym konieczne dokonywanie wyceny wyników przed 
zawarciem umowy), „uwłaszczenie” jest więc preferencyjnym sposobem nabycia 
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„własności” wyników B+R przez pracownika-twórcę. Uwzględnić należy również 
szczególny status uczelni publicznych (państwowe osoby prawne, zob. pytanie 8) 
i instytucji „uwłaszczenia” przewidującej odstępstwo od zasady zbywania składni-
ków mienia zasadniczo za cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej. Z uwagi 
na obowiązujące uczelnie wyższe zasady zarządzania mieniem państwowym regu-
łą powinno być ustalanie wysokości wynagrodzenia na poziomie 5% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni.

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny wskazują, w jaki sposób powinno wyglą-
dać rozliczenie wynagrodzenia z tytułu „uwłaszczenia” pomiędzy uczelnią publicz-
ną a pracownikami w przypadku, jeśli „uwłaszczenie” dotyczy więcej niż jednego 
pracownika-twórcy. Osoby takie są określone w ustawie jako „zespół badawczy”, 
takie ich określenie rodzi jednak pytania o status takiego zespołu, skoro pracow-
nikami uprawnionymi do „uwłaszczenia” są jedynie współtwórcy wyników B+R  
tj. osoby, które je opracowały w „porozumieniu” bez względu na sposób jego sfor-
malizowania (zob. analiza pytania 14).

Z art. 156 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005) wynika, że „prze-
pis art. 154 w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia określa wysokość 
łącznego wynagrodzenia przysługującego uczelni publicznej – od pracowników 
wchodzących w skład zespołu badawczego”. Powyższe oznacza, że bez względu 
na ilość pracowników, z którymi uczelnia zawiera umowę „uwłaszczenia”, może ona 
pobrać od nich łącznie wynagrodzenie nie wyższe niż 5% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłasza-
nego przez Prezesa GUS (tj. w roku 2018 maksymalnie 213,58 zł) (zob. analiza pyta-
nia 35). Pobranie przez uczelnię od każdego z pracowników wchodzących w skład 
„zespołu badawczego” wynagrodzenia w pełnej wysokości rodzi po stronie uczelni 
obowiązek zwrotu części tego wynagrodzenia jako nienależnego świadczenia. 
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Z drugiej strony art. 156 ust. 3 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 
2005) wskazuje, w jaki sposób pracownicy są zobowiązani zapłacić wynagrodzenie 
na rzecz uczelni. Przepis ten stanowi, że „Pracownik wchodzący w skład zespołu 
badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej do wysokości przypadającego 
mu udziału we współwłasności wyników działalności naukowej.”. Przepis ten wy-
raźnie wskazuje, iż każdy „uwłaszczony” pracownik płaci wynagrodzenie w czę-
ści proporcjonalnej do wielkości nabytego udziału we „własności” wyników B+R, 
co oznacza podzielność świadczenia z tytułu wynagrodzenia (zob. przykład).

Powyższe powoduje, że z uwagi na podzielny charakter świadczenia w przypadku 
braku zapłaty części wynagrodzenia przez jednego z „uwłaszczonych” pracowników 
uczelnia publiczna nie może żądać od wybranego lub wszystkich pozostałych 
pracowników zapłaty brakującej części wynagrodzenia, ustawowy sposób zapła-
ty jest bowiem zastrzeżony na korzyść „uwłaszczonych” pracowników (dłużników). 
Z uwagi na ochronny charakter przepisu nie jest więc możliwym przyjęcie na po-
ziomie umowy „uwłaszczenia”, iż wszyscy pracownicy odpowiadają solidarnie za 
zapłatę wynagrodzenia tzn. że uczelnia może żądać zapłaty całości lub części wy-
nagrodzenia od wszystkich pracowników łącznie, od kilku z nich lub od każdego 
z osobna. Natomiast zapłata przez pracownika wynagrodzenia w wysokości wyższej 
niż by to wynikało z jego udziału we „własności” objętych „uwłaszczeniem” wyni-
ków B+R dodatkowo także rodzi po stronie uczelni obowiązek zwrotu pracowniko-
wi ponadstandardowej części tego wynagrodzenia jako nienależnego świadczenia.

„Właściciel” wyników B+R: Uczelnia

„Uwłaszczenie” Pracownika 1 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności”: 40%

„Uwłaszczenie” Pracownika 2 w zakresie wyników B+R: w udziale we „własności”: 60%

Wynagrodzenie Uczelni z tytułu „uwłaszczenia”: 213,58 zł (w roku 2018)

Wynagrodzenie Uczelni należne od Pracownika 1: 40% x 213,58 zł = 85,43 zł 

Wynagrodzenie Uczelni należne od Pracownika 2: 60% x 213,58 zł = 128,15 zł
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ROZDZIAŁ 1. 

UCZELNIA JAKO PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY 
PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

Przepisy UPSWN 2018 w sposób wyraźny określają obowiązki uczelni publicznej 
w procesie komercjalizacji bezpośredniej takie jak: podjęcie decyzji w sprawie 
komercjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia pracownika 
o zainteresowaniu „uwłaszczeniem” i w przypadku nie podjęcia decyzji w tym ter-
minie lub podjęcia decyzji o „uwłaszczeniu” pracownika - złożenia pracownikowi 
oferty zawarcia umowy „uwłaszczenia” (art. 154 ust. 1 - 3 UPWSN 2018, analogicznie 
art. 86e ust. 1 - 2 UPSW 2005). Natomiast w sposób wyraźny nie jest skonstruowa-
ny w UPSWN 2018 obowiązek przeprowadzenia przez uczelnię procesu komercja-
lizacji bezpośredniej, a jedynie w przypadku skutecznej komercjalizacji powstaje 
po stronie uczelni obowiązek podziału środków uzyskanych z komercjalizacji przez 
uczelnię z pracownikiem. 

W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji przez uczelnię przepisy UPSWN 
2018 nie nakładają na uczelnię obowiązku przeprowadzenia procesu komercjali-
zacji bezpośredniej, ale nie oznacza to zupełnej uznaniowości uczelni w tym za-
kresie. Należy bowiem przypomnieć, iż uczelnia publiczna jako państwowa osoba 
prawna jest zobowiązana zarządzać własnością intelektualną „zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej ostrożności” (zob. pytanie 8), 
co implikuje podejmowanie działań faktycznych i prawnych adekwatnych do spe-
cyfi ki zarządzanego mienia. Zasadniczo zarządzanie mieniem państwowym, któ-
re wiąże się z ponoszeniem wydatków np. na uzyskanie czy utrzymanie ochrony 
prawnej wynalazków powinno skutkować podejmowaniem działań mających na 
celu uzyskanie z mienia korzyści, które co najmniej pokryłyby koszty związane 
z gospodarowaniem tym mieniem. 

AN
AL

IZ
A

Czy uczelnia ma obowiązek przeprowadzić proces 
komercjalizacji bezpośredniej?37

ZA
LE

CE
N

IA



82 83

Mając na uwadze ochronę praw pracowników uczelni publicznych, ustawodawca ogra-
niczył swobodę uczelni publicznych w ustaleniu zasad podziału środków z komercjali-
zacji pomiędzy uczelnię a pracownika-twórcę, ustanawiając na poziomie ustawowym 
gwarancje minimalnego udziału pracowników w takich środkach (art. 155 – 156 UPSWN 
2018, wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005). Analogicznie jak w przypadku instytucji 
„uwłaszczenia” (zob. analiza pytania 26), przepisy UPSWN 2018 określają zasady po-
działu środków z komercjalizacji wyłącznie w odniesieniu do „pracowników uczelni 
publicznych” i tylko w stosunku do ściśle określonych kategorii wyników B+R stwo-
rzonych przez tych pracowników „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy” (odesłanie zawarte w art. 153 UPSWN 2018, wcześniej w art. 86d UPSW 2005). 

Art. 155 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005) 
wskazuje, iż w przypadku, kiedy proces komercjalizacji prowadzi uczelnia za 
pośrednictwem centrum transferu technologii podziałowi podlegają „środki 
uzyskane z komercjalizacji bezpośredniej”, którą należy rozumieć zgodnie z art. 
148 ust. 4 UPSWN 2018 (wcześniej art. 2 ust. 1 pkt 35 UPSW 2005, zob. zalecenia 
pytania 1). Podziałowi podlegają więc zasadniczo środki uzyskane przez uczelnię 
od osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umowy odda-
jącej je do korzystania. 

Analogicznie przyjąć należy w przypadku podziału środków uzyskanych przez 
uczelnię za pośrednictwem spółki celowej, której powierzono zarządzanie 
prawami do wyników B+R w zakresie komercjalizacji bezpośredniej (umowy 
zawierane na podstawie art. 149 ust. 2 UPSWN 2018, wcześniej art. 86a ust. 2 
UPSW 2005). W przypadku takim nie dochodzi do przeniesienia „własności” 
wyników B+R z uczelni na spółkę celową, lecz spółka w imieniu uczelni zawiera 
umowy komercjalizacyjne.

Przy czym oczywistym powinno być, iż pracownik uczestniczy w podziale nie tyl-
ko pierwszych środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji, ale wszyst-
kich środków, które uczelnia uzyskała w okresie istnienia obowiązku dzielenia 
się z pracownikiem takimi środkami (zob. pytanie 44). Bez znaczenia jest więc 
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zastosowana przez uczelnię formuła komercjalizacji bezpośredniej oraz ilość za-
stosowanych sposobów komercjalizacji (szczególnie w przypadku np. udzielenia 
kilku licencji niewyłącznych). 

Ponieważ w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez 
uczelnię publiczną ustawodawca ograniczył je do „środków z komercjalizacji bez-
pośredniej”, w konsekwencji wydaje się, iż podziałowi z pracownikiem nie pod-
legają środki uzyskane przez uczelnię z tytułu dywidendy wypłaconej jej przez 
spółkę celową. W tym przypadku zresztą art. 149 ust. 3 UPSWN 2018 (wcześniej 
art. 86a ust. 4 UPSW 2005) wyraźnie wskazuje, iż „Wypłaconą dywidendę spółki 
celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11 (tj. 
podstawowe zadania uczelni).”. 

Dla porównania wskazać należy, iż w zupełnie odmienny sposób został określo-
ny zakres środków z komercjalizacji podlegających podziałowi z pracownikiem 
w przypadku uzyskania ich przez spółkę celową (art. 155 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, 
wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 2 UPSW 2005). Powyższe dotyczy przypadku utworzenia 
przez uczelnię spółki celowej, kiedy to uczelnia na pokrycie kapitału zakładowego 
spółki wnosi wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników B+R (inaczej więc niż 
w przypadku zawarcia umowy o zarządzania wynikami - w przypadku aportu docho-
dzi do przeniesienia „własności” wyników z uczelni na spółkę celową).

Wskazać należy, iż w przypadku środków z komercjalizacji uzyskanych przez spółkę 
celową podziałowi z pracownikiem podlegają „środki uzyskane w następstwie 
danej komercjalizacji pośredniej”. Przy czym „komercjalizację pośrednią należy 
rozumieć zgodnie z art. 149 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 2 ust. 1 pkt 36 UPSW 
2005) tj. jako „obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub 
obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia 
akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników dzia-
łalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami”. 

Należy zauważyć w tym miejscu, iż uzyskane przez spółkę celową w zamian za 
aport wniesiony do spółki „drugiego stopnia” (w stosunku do uczelni) np. udzia-
ły w spółce z ograniczona odpowiedzialnością nie mogą być traktowane jako 
„środki uzyskane w następstwie danej komercjalizacji pośredniej”. Choć wartość 
takich udziałów można niewątpliwie określić „w pieniądzu”, to jednak jest to od-
mienny od środków fi nansowych rodzaj korzyści.
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Zakres środków z komercjalizacji uzyskanych przez spółkę celową podlegają-
cych podziałowi z pracownikiem obejmuje więc zasadniczo środki z dywidendy 
(prawo do udziału w zyskach) wypłacanej spółce celowej przez spółki „drugiego 
stopnia”. Innym „następstwem” komercjalizacji pośredniej mogą być także środki 
uzyskane przez spółkę celową tytułem ceny za sprzedaż np. udziałów w spółce 
„drugiego stopnia”. 

Zwrócić należy przy tym uwagę, iż UPSWN 2018 zdaje się wyłączać spod podzia-
łu środki z komercjalizacji bezpośredniej uzyskane przez spółkę celową w przy-
padku, jeśli wyniki B+R zostały uprzednio wniesione przez uczelnię aportem do 
spółki. W takim przypadku pojęcie „środków” nie jest łączone „z komercjalizacją 
bezpośrednią”, gdyż stanowić mają one „następstwo komercjalizacji pośredniej” 
(inaczej więc niż w przypadku jedynie powierzenia spółce celowej przez uczelnię 
zarządzania wynikami). 

Powyższe oznacza jednak, że zakres środków z komercjalizacji podlegających 
podziałowi z pracownikiem jest na poziomie ustawowym zróżnicowany w zależ-
ności od tego, czy środki te uzyskuje uczelnia czy spółka celowa. Przedstawione 
rozważania pozwalają na stwierdzenie, że choć przepisy UPSWN 2018 wydają się 
w sposób wyraźny określać zakres środków z komercjalizacji uzyskanych przez 
uczelnię (spółkę celową) podlegających podziałowi, to powstaje wątpliwość, 
czy interpretacja przepisów nie prowadzi do wniosków sprzecznych z intencją 
ustawodawcy. Trudno bowiem stwierdzić, czy wyłączenie spod podziału z pra-
cownikiem wskazanych w analizie środków z komercjalizacji objęte było świado-
mym działaniem ustawodawcy.

Na uwagę zasługuje także sama konstrukcja zasad podziału środków z komercja-
lizacji pomiędzy uczelnię i pracownika, która posługuje się pojęciami takimi jak 
„środki z komercjalizacji” czy „koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją”. 
O ile zakres tego ostatniego pojęcia został częściowo dookreślony przez ustawo-
dawcę (zob. pytanie 43), to w żadnej mierze nie sprecyzował on, co należy rozu-
mieć przez „środki z komercjalizacji”, choć stanowią one podstawę rozliczeń mię-
dzy uczelnią a pracownikiem. Nie powinno ulegać wątpliwości, iż podziałem są 
objęte wyłącznie środki pieniężne uzyskane przez uczelnię z komercjalizacji, ale 
już nie inne korzyści, które uczelnia uzyska jako świadczenie wzajemne od osoby 
trzeciej (dla porównania wskazać należy, iż art. 22 ust. 2 i 72 ust. 2 UPWP mówi 
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ogólnie o wynagrodzeniu/podziale odnoszonym do „korzyści”, które należy rozu-
mieć szerzej niż „środki”).

Wyjaśnienie powyższej kwestii terminologicznej wymaga sięgnięcia do dokumen-
tów procesu ustawodawczego związanego z nowelizacją UPSW 2005 dokonaną 
z dniem 1 października 2014 tj. korespondencji MF i MNSW. Wynika z niej, iż w wer-
sji pierwotnej projektu ustawy nowelizującej przewidywano podział odnoszący się 
do „dochodu z komercjalizacji” rozumianego jako „nadwyżka sumy przychodów 
nad kosztami ich uzyskania”. MF wskazało wówczas, iż „odwołanie się do pojęć 
przychodu i kosztu uzyskania przychodu nie jest właściwe”, gdyż „dochód ustalony 
według zaproponowanej formuły nie pokrywa się z kwotą środków uzyskanych 
ze zbycia lub udostępnienia” wyników B+R (MF rekomendował podział środków 
w oparciu o „uzyskany przychód”). Uwagi MF w tym zakresie zostały uwzględnione, 
czego efektem jest także aktualna treść art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 
86f ust. 1 UPSW 2005).

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną uczelni powinny określać m.in. 
„zasady wynagradzania twórców”, a uczelni publicznych dodatkowo - „zasady po-
działu środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącym pracowni-
kiem uczelni publicznej a tą uczelnią” oraz „zasady i tryb przekazywania pracow-
nikowi przez uczelnię publiczną części przysługujących mu środków uzyskanych 
z komercjalizacji” (art. 152 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 UPSW 2005). 

Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji zostały określone w art. 155 
ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005), który wskazuje, 
iż „w przypadku komercjalizacji pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej 
nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji 
bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związa-
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nych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę 
celową”, pomniejszonych o obciążenia publicznoprawne (w szczególności poda-
tek dochodowy). Poniższe rozważania dotyczą także przypadku powierzenia przez 
uczelnię spółce celowej zarządzania prawami do wyników B+R oraz podziału środ-
ków uzyskanych przez spółkę celową (zob. analiza pytania 38).

Z przywołanych przepisów wynika, iż procentowe określenie udziału pracowników 
w środkach uzyskanych przez uczelnie z komercjalizacji jest obligatoryjnym ele-
mentem regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Przy czym wysokość 
udziału pracownika w takich środkach został określony w UPSWN 2018 ramowo 
jako „nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komer-
cjalizacji bezpośredniej”, co wyklucza ustalenie w regulaminie takiego udziału na 
poziomie poniżej 50%. Ustalenie udziału pracownika w środkach z komercjaliza-
cji na poziomie niższym niż ustawowy spowodować może roszczenie pracownika 
o zapłatę brakującej części udziału w takich środkach.  

Podkreślić należy również, iż choć wolą ustawodawcy było pozostawienie do 
uznania uczelni wysokości udziału pracownika w środkach uzyskanych przez 
uczelnię z komercjalizacji (z uwzględnieniem progu minimalnego 50%), to UPSWN 
2018 nie formułuje jednak żadnych wskazówek, jak określić w regulaminach 
zarządzania własnością intelektualną wysokość tego udziału. Pojawia się np. 
pytanie, czy uczelnia może określić wysokość udziału pracownika w środkach 
z komercjalizacji na poziomie 100%, skoro ustawodawca ustalił jedynie minimal-
ną wysokość udziału. 

Warto jednak przywołać po raz kolejny obowiązki uczelni jako państwowej osoby 
prawnej zobowiązanej w ramach zarządzania mieniem państwowym do np. po-
krywania kosztów związanych z danym składnikiem mienia (w tym uzyskanie czy 
utrzymanie ochrony prawnej wynalazków, ustalenie wartości rynkowej) z korzyści 
uzyskiwanych z takiego składnika (zob. pytanie 8). Zważywszy dodatkowo na moż-
liwość potrącenia z części środków należnych pracownikowi „nie więcej niż 25% 
kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją bezpośrednią” (zob. analiza 
pytania 42), wykluczyć należałoby zasadniczo możliwość określenia w regulami-
nach zarządzania własnością intelektualną udziału pracownika w środkach z ko-
mercjalizacji na poziomie 100%. 
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Zasady podziału środków uzyskanych przez uczelnię publiczną z komercjalizacji 
bezpośredniej pomiędzy uczelnię a pracowników-współtwórców wyników B+R 
(osoby takie są określone w ustawie jako „zespół badawczy” – zob. analiza pytania 
36) został uregulowany w UPSWN 2018 w sposób wyraźny. Art. 156 ust. 1 UPSWN 
2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005) wskazuje, że „przepis art. 154 w za-
kresie dotyczącym wysokości udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji 
określa wysokość łącznego udziału w tych środkach przysługującego pracowni-
kom wchodzącym w skład zespołu badawczego – od uczelni publicznej”. Oznacza 
to, że bez względu na ilość pracowników-twórców wyników B+R, mogą oni żądać 
łącznie od uczelni udziału w środkach z komercjalizacji na poziomie ustalonym 
w regulaminie zarządzania własnością intelektualną (sytuacja jest więc traktowa-
na analogicznie, jak gdyby twórcą wyników był tylko jeden pracownik). 

Dodatkowo art. 156 ust. 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 2 UPSW 2005) sta-
nowi, że „Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić 
od uczelni publicznej przysługującej mu części udziału w środkach z komercjali-
zacji.”. Z przepisu tego wynika więc, iż każdy pracownik uczestniczy w środkach 
przewidzianych dla wszystkich współtwórców wyników B+R proporcjonalnie do 
udziału posiadanego w prawach osobistych do wyników (zob. analiza pytania 
30 i przykład 1), pomniejszonego o obciążenia publicznoprawne (w szczególności 
podatek dochodowy). 

Powyższe oznacza, że roszczenie pracowników-twórców z tytułu ich udziału 
w środkach z komercjalizacji jest podzielne, a zatem z uwagi na ochronny cha-
rakter przepisów o podziale takich środków uczelnia publiczna nie może prze-
kazać należnej wszystkim pracownikom części środków z komercjalizacji do rąk 
jednego z pracowników ze skutkiem spełnienia świadczenia wobec wszystkich 
pracowników. W przypadku zajścia wyżej opisanej sytuacji tj. przekazania przez 
uczelnię jednemu lub wybranym pracownikom w wysokości wyższej niż by to 
wynikało z ich udziału w prawach osobistych, pracownikom pominiętym w takim 

W jakim zakresie pracownik-współtwórca uczestniczy 
w podziale środków uzyskanych przez uczelnię 
publiczną z komercjalizacji? 40
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podziale przysługuje wobec uczelni roszczenie o zapłatę przypadającej na nich 
części środków z komercjalizacji. 

Dokonując podziału części środków z komercjalizacji pomiędzy pracowników
-współtwórców wyników B+R, należy uwzględnić całokształt regulacji prawnych 
zawartych w UPSWN 2018 dotyczących tej problematyki. Środki z komercjalizacji 
podlegają podziałowi tylko pomiędzy twórców będących pracownikami uczelni 
publicznej a tę uczelnię (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018 mówi wprost o podziale 
między „twórcę będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnię”, analo-
gicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 UPSW 2005). W konsekwencji uwzględnienie w takim 
podziale twórców nie będących pracownikami uczelni powoduje, iż pracownikom 
uczelni dokonującej podziału zostaje wypłacony mniejszy udział w środkach z ko-
mercjalizacji niż by to wynikało z zasad ustawowych (zob. przykład 2), a w konse-
kwencji są oni uprawnieni do wystąpienia wobec uczelni z roszczeniem o zapłatę 
brakującej części środków z komercjalizacji. 

„Właściciel” wyników B+R: Uczelnia

Współtwórca wyników B+R – Pracownik 1: 
udział w prawach  osobistych: 40%  

Współtwórca wyników B+R – Pracownik 2: 
udział w prawach osobistych: 60%  

Środki z komercjalizacji: 
200 zł (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)

Udział pracowników-twórców w środkach z komercjalizacji: 
50% x 200 zł = 100 zł
 
Udział Pracownika 1 w środkach: 
40% x 100 zł = 40 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

Udział Pracownika 2 w środkach: 
60% x 100 zł = 60 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
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„Współwłaściciel” wyników B+R – Uczelnia 1: udział we „własności”: 50%

„Współwłaściciel” wyników B+R – Uczelnia 2: udział we „własności”: 50%

Współtwórca wyników B+R z Uczelni 1 - Pracownik 1: 
udział w prawach osobistych: 25%

Współtwórca wyników B+R z Uczelni 1 - Pracownik 2: 
udział w prawach osobistych: 25%

Współtwórca wyników B+R z Uczelni 2 - Pracownik 3: 
udział w prawach osobistych: 50%

Środki z komercjalizacji: 
1.000 zł (przychód - brak kosztów związanych z komercjalizacją)

Środki z komercjalizacji należne Uczelni 1: 
50% x 1.000 zł = 500 zł 

Środki z komercjalizacji należne Uczelni 2: 
50% x 1.000 zł = 500 zł 

Udział pracowników-twórców Uczelni 1 w środkach z komercjalizacji: 
50% x 500 zł = 250 zł 

Udział w środkach Pracownika 1: 
50% x 250 zł = 125 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

Udział w środkach Pracownika 2: 
50% x 250 zł = 125 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

Udział pracowników-twórców Uczelni 2 w środkach z komercjalizacji: 
50% x 500 zł = 250 zł 

Udział w środkach Pracownika 3: 
100% x 250 zł = 250 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
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Szukając odpowiedzi na pytanie, czy podział środków z komercjalizacji uzyska-
nych przez uczelnie publiczne dotyczy także środków uzyskanych z wdrożenia 
przez uczelnie we własnej działalności gospodarczej wyników B+R, nie należy 
tracić z pola widzenia, że art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 mówi o „środkach uzyska-
nych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej” i „środkach uzyskanych 
przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej” (analo-
gicznie art. 86f ust. 1 UPSW 2005). Przy czym rozważania dotyczące wdrożenia wy-
ników B+R bezpośrednio przez uczelnię należy odnieść także do sytuacji, kiedy 
to uczelnia zawarła ze spółką celową umowę o zarządzanie prawami do wyników 
(zob. analiza pytania 38).

Wyżej już wskazano (zob. analiza pytania 38), iż w przypadku, kiedy proces komer-
cjalizacji bezpośredniej prowadzi uczelnia podziałowi podlegają zasadniczo środki 
uzyskane z „komercjalizacji bezpośredniej” tj. środki uzyskane przez uczelnie od 
osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umowy oddającej 
je do korzystania. Oczywiście jeżeli wysokość opłaty za korzystanie jest zależna od 
efektów działań podmiotu korzystającego (np. uzyskiwanego przychodu), to środki 
uzyskane przez uczelnię są pochodną korzyści z wdrożenia wyników B+R w działal-
ności gospodarczej takiego podmiotu. 

Przepisy UPSWN 2018 nie rozstrzygają wyraźnie, czy jeśli uczelnia sama wdroży 
stworzone przez pracownika wyniki B+R środki uzyskane z tego tytułu podle-
gają podziałowi z pracownikiem (tj. przypadek kiedy uczelnia zacznie w ramach 
własnej działalności gospodarczej np. wytwarzać produkty według wyników, 
a następnie sprzedawać takie produkty). Ograniczenie na poziomie ustawowym 
środków podlegających podziałowi jedynie do przychodów uzyskanych z komer-
cjalizacji bezpośredniej sugeruje jednak, iż środki z wdrożenia uzyskane przez 
uczelnię nie podlegają podziałowi z pracownikiem-twórcą. Analogicznie przyjąć 
należy w przypadku środków z wdrożenia wyników B+R przez spółkę celową, do 
której wyniki zostały wniesione aportem, w tym przypadku bowiem podział jest 
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ograniczony do „środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej 
komercjalizacji pośredniej” (zob. analiza pytania 38). 

Zarówno w przypadku komercjalizacji bezpośredniej, jak i pośredniej ich zakres 
obejmuje czynności prawne (umowy lub oświadczenia), w związku z czym mamy do 
czynienia z komercjalizacją „prawną”. Natomiast wdrożenie wyników B+R w dzia-
łalności gospodarczej obejmujące działania głównie faktyczne (komercjalizacja 
„faktyczna”) wydaje się pozostawać  poza defi nicjami „komercjalizacji bezpośred-
niej” i „komercjalizacji pośredniej” oraz zakresem regulacji UPSWN 2018 o podziale 
środków z komercjalizacji. Tym samym uznać należałoby, iż uczelnia nie ma obo-
wiązku dzielić się środkami z wdrożenia wyników B+R we własnej działalności 
gospodarczej z pracownikiem, trudno przy tym stwierdzić, czy taka interpretacja 
tych przepisów jest jednak zgodna z zamierzeniami ustawodawcy. Choć niewąt-
pliwie z uwagi na specyfi kę komercjalizacji „faktycznej” (np. koszty ponoszone ce-
lem uzyskania przychodów z wdrożenia, zob. analiza pytania 43) w stosunku do 
komercjalizacji „prawnej”, konieczne byłoby stworzenie na poziomie ustawowym 
dodatkowego modelu podziału środków.

Należy mieć także na uwadze specyfi czne sytuacje podziału środków z komer-
cjalizacji, które mogą zaistnieć np. nabycie przez pracownika-twórcę „własności” 
wyników B+R lub licencji na ich korzystanie na zasadach ogólnych tj. w wyniku 
wyboru przez uczelnię kontrahenta w toku procesu komercjalizacji bezpośred-
niej (zob. analiza pytania 24). Podlegające podziałowi między uczelnię a pracow-
nika środki z komercjalizacji pochodzą w takim przypadku od pracownika, są bo-
wiem przekazywane tytułem ceny lub opłaty licencyjnej na rzecz uczelni. Zwrócić 
jednak należy uwagę, iż ustawodawca zdaje się nie dopuszczać jakichkolwiek 
wyjątków od ustanowionych zasad podziału środków w zależności od źródła 
ich pochodzenia. Powyższe rodzi jednak poważną wątpliwość, czy uczelnia ma 
dokonywać podziału takich środków w analogiczny sposób, jak w przypadku kie-
dy pochodzą one od osoby trzeciej. Oznaczałoby to bowiem w konsekwencji, iż 
część środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej może 
trafi ć z powrotem do pracownika. 
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Przepisy UPSWN 2018 określają w art. 155 zasady obniżania środków uzyska-
nych przez uczelnię z komercjalizacji o „koszty bezpośrednio związane z ko-
mercjalizacją” (wcześniej art. 86f UPSW 2005). Problematyka ta powinna być 
uregulowana w regulaminach zarządzania własnością intelektualną w ramach 
„zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 
pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią” (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018, 
analogicznie art. 86c ust. 2 pkt 1 UPSW 2005). Procentowe określenie udziału 
pracowników-twórców konkretnych wyników B+R w kosztach bezpośrednio zwią-
zanych z komercjalizacją jest więc obligatoryjnym elementem regulaminów za-
rządzania własnością intelektualną. 

Ustawodawca ustalił przy tym w UPSWN 2018 maksymalną wysokość takiego 
obniżenia na poziomie „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych 
z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową” 
w przypadku środków uzyskanych przez uczelnię (art. 155 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018, 
wcześniej art. 86f ust. 1 pkt 1 UPSW 2005). Powyższe oznacza więc, że pozostała 
część takich kosztów (nie mniej niż 75%, zob. przykład) obciąża w sposób osta-
teczny uczelnię. Podobnie w przypadku środków uzyskiwanych przez spółkę celo-
wą, w przypadku wniesienia przez uczelnię do spółki aportem wyników B+R, limit 
obniżenia środków z komercjalizacji o koszty został określony jako „nie więcej niż 
25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały ponie-
sione przez uczelnię lub spółkę celową” (art. 155 ust. 1 pkt 2 UPSWN 2018, wcześniej 
art. 86f ust. 1 pkt 2 UPSW 2005).

Nie jest zatem dopuszczalnym, by dokonując podziału kolejnych środków z ko-
mercjalizacji uczelnia potrąciła pracownikowi kolejne np. 25% kosztów rozli-
czanych już przy poprzednim podziale. Przy kolejnym podziale uczelnia może 
obniżyć należną pracownikowi część środków z komercjalizacji o nie więcej 
niż 25% kolejnych kosztów związanych z daną komercjalizacją, a w przypadku 
braku takich nowych kosztów uczelnia nie jest uprawniona do dokonywania 
jakichkolwiek potrąceń. 

W jakim zakresie uczelnia publiczna może obciążyć 
pracownika kosztami związanymi z komercjalizacją?42
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Ramowe określenie („nie więcej niż 25%”) wysokości kosztów związanych z ko-
mercjalizacją potrącanych z części środków z komercjalizacji należnych pracow-
nikowi rodzi też pytanie o minimalny próg takiego obniżenia. Przepisy UPSWN 
2018 nie zawierają w tym zakresie żadnych wskazówek, co zdaje się pozostawiać 
kwestię do uznania uczelni na poziomie regulaminów zarządzania własnością in-
telektualną. Ponownie zwrócić należy jednak uwagę na obowiązki uczelni publicz-
nej jako państwowej osoby prawnej zobowiązanej w ramach zarządzania mieniem 
państwowym do np. pokrywania kosztów związanych z danym składnikiem mienia 
z korzyści uzyskiwanych z takiego składnika (zob. pytanie 8). 

Wykluczyć należałoby więc zasadniczo możliwość określenia w regulaminach 
udziału pracownika w kosztach związanych z komercjalizacją na poziomie 0%, 
skoro ustawodawca mówi o „obniżeniu” a nie „możliwości obniżenia”, co wyklu-
cza pełną swobodę uczelni w tym zakresie. W przeciwnym przypadku doszłoby do 
zniweczenie woli ustawodawcy w zakresie ustawowego modelu podziału środków 
uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji i tym samym do stworzenia dodatko-
wej preferencji dla pracowników nie przewidzianej w UPSWN 2018. 

„Właściciel” wyników B+R: Uczelnia

Współtwórca wyników B+R - Pracownik 1: udział w prawach osobistych: 40%

Współtwórca wyników B+R - Pracownik 2: udział w prawach osobistych: 60%

Środki z komercjalizacji: 100 zł 

Koszty związane z komercjalizacją: 40 zł 

Udział pracowników-twórców w środkach z komercjalizacji: 50% x 100 zł - 25% 
x 40 zł = 40 zł

Udział w środkach Pracownika 1: 40% x 40 zł = 16 zł (minus obciążenia publicznoprawne)

Udział w środkach Pracownika 2: 60% x 40 zł = 24 zł (minus obciążenia publicznoprawne)
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Konstruując ustawowy model podziału środków z komercjalizacji pomiędzy uczel-
nię publiczną a pracownika-twórcę wyników B+R, ustawodawca wyraźnie wska-
zuje w art. 155 ust. 1 UPSWN 2018 na „koszty bezpośrednio związane z tą ko-
mercjalizacją” (wcześniej art. 86f ust. 1 UPSW 2005). Powyższe wyklucza obniżanie 
środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej o koszty po-
noszone przez uczelnię na prowadzone procesy komercjalizacji, których nie można 
„bezpośrednio” przypisać do danej komercjalizacji. Przy czym w przeciwieństwie 
do „środków z komercjalizacji” pojęcie „kosztów bezpośrednio związanych z ko-
mercjalizacją” zostało doprecyzowane w UPSWN 2018 poprzez wskazanie, że są to 
„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” (art. 
155 ust. 3, analogicznie art. 86f ust. 3 UPSW 2005). 

Kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacja nie można utożsamiać  
z kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu podatkowym (zob. zalecenia 
pytania 38). Koszty takie są bowiem ograniczone wyłącznie do kosztów „ze-
wnętrznych” tzn. ponoszonych (zapłaconych) przez uczelnię na rzecz podmiotów 
trzecich np. dostawców usług takich jak pomoc prawna w sprawach własności in-
telektualnej lub wycena wyników B+R. Dla przykładu wskazać więc należy, iż wy-
nagrodzenie rzecznika patentowego z tytułu zgłoszenia np. wynalazku do urzędu 
patentowego czy koszty wyceny wynalazku dokonanej przez podmiot zewnętrzny 
podlegają potrąceniu na zasadach ustawowych z części środków z komercjaliza-
cji należnych pracownikowi, natomiast koszty wyżej wskazanych czynności wyko-
nywanych przez pracowników centrów transferu technologii pozostają w całości 
kosztem własnym uczelni. 

Sam katalog kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją ma przy tym 
charakter otwarty (na co wskazuje zwrot „w szczególności”). Art. 155 ust. 3 UPSWN 
2018 zawiera jedynie przykładowe wskazanie najbardziej typowych kosztów ze-
wnętrznych ponoszonych w związku z prowadzeniem procesu komercjalizacji. 
W tym miejscu warto jedynie zasygnalizować, że niewątpliwie łatwiej jest ustalać 
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„bezpośredni” związek kosztów poniesionych przez uczelnię w przypadku komer-
cjalizacji bezpośredniej (analogicznie kosztów poniesionych przez spółkę celową 
w przypadku powierzenia jej zarządzania wynikami B+R w zakresie komercjalizacji 
bezpośredniej). Obniżenie „środków uzyskanych przez spółkę celową w następ-
stwie danej komercjalizacji pośredniej”, w przypadku wniesienia przez uczelnię do 
spółki aportem wyników B+R, o koszty poniesione przez spółkę (lub także uczel-
nię) rodzić może w praktyce więcej wątpliwości.

Ustawodawca przesądza także, iż do kosztów bezpośrednio związanych z komer-
cjalizacją „nie wlicza się kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o ko-
mercjalizacji” przez uczelnię. Z punktu widzenia centrów transferu technologii 
oznacza konieczność zaplanowania procesu komercjalizacji w taki sposób, aby 
koszty z takim procesem związane zasadniczo ponoszone były po podjęciu przez 
uczelnie decyzji o komercjalizacji, co z kolei otwiera możliwość obciążenia częścią 
takich kosztów pracownika w przypadku uzyskania środków z komercjalizacji. Po-
niesienie takich kosztów przed podjęciem decyzji o komercjalizacji jest dodatko-
wo ryzykowne w przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie o zainteresowaniu 
„uwłaszczeniem”, albowiem do czasu podjęcia decyzji nie jest przesądzone, kto 
będzie prowadził proces komercjalizacji. 

Podkreślić należy, że w przypadku „uwłaszczenia” pracownika brak jest podsta-
wy prawnej do żądania od niego zwrotu takich kosztów, są więc one w całości 
ostatecznie ponoszone przez uczelnię. Art. 157 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86h 
UPSW 2005) przewiduje co prawda możliwość odmiennego niż to wynika z ustawy 
uregulowania w drodze umowy „praw do wyników lub sposobu komercjalizacji 
wyników” (zob. analiza pytania 21), ale już nie np. sposobu podziału środków z ko-
mercjalizacji w przypadku zachowania ustawowego modelu „własności” wyników 
B+R (tj. uczelnia „właścicielem”). Powyższe z uwagi na ochronny z punktu widze-
nia pracowników uczelni publicznych charakter przepisów o zasadach podziału 
środków z komercjalizacji, odczytywać należy jako zakaz nie tylko przekraczania 
ustawowego limitu potrącanych kosztów (nie więcej niż 25%), ale także zakaz ob-
niżania środków z komercjalizacji o koszty inne niż: bezpośrednie, zewnętrzne 
czy poniesione przed podjęciem decyzji o komercjalizacji. 
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W pierwotnie obowiązującej od dnia 1 października 2014 r. wersji art. 86f ust. 4 
UPSW 2005 wskazywał, że „Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. udziału pracow-
nika w środkach z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną), przy-
sługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.”. 
Zapis wyżej przywołany wzorowany był na regulacjach UPWP, która przewiduje jako 
zasadę wypłatę wynagrodzenia twórcy z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę 
z dokonanego przez twórcę np. wynalazku „w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc 
od dnia uzyskania pierwszych korzyści” (art. 22 ust. 4), stanowiąc przepis szczegól-
ny w stosunku do UPWP. 

Treść art. 86f ust. 4 UPSW 2005 oznaczała, iż uczelnie zobowiązane były wypłacać 
pracownikom należny im udział w środkach z komercjalizacji przez okres maksy-
malnie 5 lat, przy czym czasokres takich wypłat był dookreślany w regulaminach 
zarządzania własnością intelektualną. Początek tego okresu liczony był od „dnia 
uzyskania przez uczelnię pierwszych środków z komercjalizacji”, nie powinno ule-
gać wątpliwości, iż „uzyskanie środków” winno być rozumiane jako wpływ środków 
na rachunek bankowy uczelni. 

W wyniku nowelizacji UPSW 2005 z dniem 31 grudnia 2016 r. uchylono przedmioto-
wy przepis, zaś w uzasadnieniu ustawy nowelizującej jako przyczynę zmiany stanu 
prawnego wskazano „specyfikę działalności innowacyjnej tj. długi czas wprowa-
dzania produktu na rynek”, która powoduje, że „okres 5 lat bywa zbyt krótki, aby 
uprawnione podmioty uzyskały korzyści z komercjalizacji, co obniża ich aktywność 
na tym polu”. Przyjęte w wyniku nowelizacji UPSW 2005 w roku 2016 rozwiązanie 
prawne zostało przeniesione do UPSWN 2018, co oznacza, że w chwili obecnej 
nie obowiązują żadne przepisy, które regulowałyby czasokres podziału środków 
z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię. 

Wbrew jednak intencjom ustawodawcy wyrażonym w uzasadnieniu ustawy nowe-
lizującej UPSW 2005 w roku 2016 co do „wydłużenia okresu, w którym naukowcowi 

Przez jaki okres czasu uczelnia publiczna jest 
zobowiązana dzielić się z pracownikiem środkami  
z komercjalizacji?44
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przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji” brak regulacji praw-
nych o charakterze ochronnym z punktu widzenia pracownika sugeruje zasadni-
czo pełną dowolność uczelni w zakresie przyjmowanych rozwiązań. Tymczasem 
zastosowanie w miejsce uchylonego przepisu regulacji ogólnych UPWP (art. 22) 
pozwoliłoby nawet na wyłączenie w całości prawa pracownika do udziału w środ-
kach z komercjalizacji lub ograniczenie takiego podziału tylko do pierwszych środ-
ków z komercjalizacji. 

Na przeszkodzie przyjęciu pełnej uznaniowości uczelni w tym zakresie zdaje się 
jednak stać intencja ustawodawcy, która, choć zawarta w uzasadnieniu do usta-
wy nowelizującej UPSW 2005 w roku 2016, nie powinna być ignorowana. Za bra-
kiem możliwości stosowania do podziału środków z komercjalizacji uzyskanych 
przez uczelnię przepisów UPWP przemawia też fakt, iż na podstawie art. 22 nie 
jest możliwe stworzenie modelu ustawowego podziału środków uzyskanych przez 
„uwłaszczonego” pracownika.

W konsekwencji uznać należy, iż czasokres podziału środków z komercjalizacji 
uzyskanych przez uczelnie powinien być dłuższy niż 5 lat od uzyskania pierw-
szych środków z komercjalizacji, w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej UPSW 
2005 żadnych innych wskazówek w tym zakresie jednak nie zawarto. Optymal-
nym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie, że obowiązek podziału środków nie 
podlega żadnemu ograniczeniu w czasie (tzn. jest bezterminowy), tj. środki 
z komercjalizacji podlegają podziałowi z pracownikiem tak długo, jak długo 
uczelnia je uzyskuje. 

Brak regulacji prawnych co do okresu przysługiwania pracownikom prawa do 
udziału w środkach z komercjalizacji spowodować może w praktyce także ogrom-
ne zróżnicowanie tej kwestii w regulaminach zarządzania własnością intelektualną 
uczelni w skali kraju. Tymczasem ustawodawca przy okazji uchwalania UPSWN 
2018 mógł zawrzeć w sposób wyraźny w ustawie preferowany model, mając na 
uwadze ochronę praw pracowników uczelni publicznych, iż prawo pracownika do 
udziału w środkach z komercjalizacji przysługuje bezterminowo lub nie krócej niż 
przez np. okres 5 lat od dnia uzyskania przez uczelnię pierwszych środków.
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Przepisy UPSWN 2018 nie zawierają wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy i ewen-
tualnie w jaki sposób uczelnia publiczna powinna dzielić się środkami z ko-
mercjalizacji z byłym pracownikiem będącym ich twórcą. Badając przedmiotową 
kwestię należy mieć jednak na uwadze całokształt regulacji dotyczących zasad 
podziału środków z komercjalizacji. Na szczególną uwagę zasługuje art. 153 UPSWN 
2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), który określając nie tylko granice podmio-
towe-przedmiotowe „uwłaszczenia”, ale także zasady podziału środków z komer-
cjalizacji (zob. analiza pytania 26), ogranicza je do „pracowników uczelni” w za-
kresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy” wyników B+R określonego rodzaju. 

Analogicznie więc jak w przypadku „uwłaszczenia”, konieczne jest zbadanie 
w szczególności, czy dany wynik B+R powstał w okresie obowiązywania umowy 
o pracę tj. w czasie, kiedy twórcy przysługiwał status pracownika (zgłoszonych na-
stępnie w ramach uczelni). I choć ustawodawca w przepisach dotyczących zasad 
podziału środków z komercjalizacji posługuje się konsekwentnie pojęciem „pra-
cownik”, nie należy poprzestawać na dosłownym brzmieniu UPSWN 2018 i odnosić 
je także do „byłego pracownika”, odwołując się do ochronnej funkcji tych prze-
pisów. Utrata statusu pracownika uczelni nie zmienia bowiem faktu, iż udział 
pracownika w podziale środków z komercjalizacji jest emanacją niezbywalnych 
praw osobistych twórcy do wyników B+R.

Uznanie, iż warunkiem udziału pracownika w podziale środków z komercjalizacji 
jest posiadanie statusu pracownika w dniu np. podziału środków czy podjęcia 
decyzji o komercjalizacji, byłoby przede wszystkim stworzeniem dodatkowego, 
nie przewidzianego na poziomie ustawowym, warunku takiego podziału. Ponadto 
z punktu widzenia pracownika prowadziłoby także do ograniczenia konstytucyjnej 
zasady swobody wyboru miejsca pracy. Ponadto zauważyć należy, iż wygaśnięcie 
stosunku pracy może być przecież także spowodowane przyczynami nie zawinio-
nymi przez pracownika np. likwidacja stanowiska pracy z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy (uczelni) czy nabyciem przez pracownika uprawnień emerytal-

Czy pracownik uczestniczy w podziale środków  
z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię publiczną 
po ustaniu stosunku pracy z uczelnią?45
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nych. W konsekwencji uznać należy, iż także były pracownik uczelni partycypuje 
w środkach z komercjalizacji na takich samych zasadach jak twórcy posiadający 
status pracownika przez ustalony regulaminem zarzadzania własnością intelektu-
alną okres czasu (zob. zalecenia pytania 44).

Wyżej już wskazano, że choć istnienie umowy o pracę jest warunkiem koniecznym 
do udziału przez pracownika w środkach z komercjalizacji na zasadach określonych 
w UPSWN 2018, to utrata statusu pracownika nie powoduje automatycznego znie-
sienia obowiązku uczelni podziału takich środków z twórcą. Prawo pracownika do 
otrzymania części środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji  nie stanowi 
składnika zmiennego wynagrodzenia, powstaje z mocy prawa, a następnie staje się 
niezależnym od stosunku pracy uprawnieniem regulowanym w zakresie zasad ogól-
nych - na poziomie ustawowym (UPSWN 2018), zaś w zakresie zasad szczegółowych 
– na poziomie regulaminu zarządzania własnością intelektualną uczelni. 

Na potrzeby podziału środków z komercjalizacji, analogicznie jak przypadek utraty 
przez twórcę wyników B+R statusu pracownika uczelni po „powstaniu” wyników, 
traktować należy sytuację, kiedy to pracownik umiera, a nie upłynął jeszcze okres, 
w którym był on uprawniony do udziału w takich środkach. Śmierć pracownika 
powoduje oczywiście wygaśnięcie umowy o pracę i zasadniczo ustanie po stronie 
uczelni obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę, ale powyższego stwierdzenia 
nie należy rozciągać na prawo do partycypowania w środkach z komercjalizacji. 

Prawo to obejmuje roszczenie majątkowe, które zgodnie z regułą ogólną prawa 
spadkowego wchodzi w skład spadku (art. 922 §1 KC). Po śmierci pracownika pra-
wo to może więc być realizowane w stosunku do uczelni przez jego spadkobier-
ców, przy czym wypłata środków powinna być uzależniona przede wszystkim od 
przedstawienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (z nadaną przez 
sąd klauzulą stwierdzającą jego prawomocność) albo notarialnego poświadcze-
nia dziedziczenia. Dodatkowo celowe wydaje się złożenie na potrzeby każdego 
podziału środków z komercjalizacji przez wszystkich spadkobierców wspólnego 
oświadczenia, iż nie toczą się postępowania mające na celu uchylenie albo zmianę 
stwierdzenia nabycia spadku oraz nie dokonano sądowego lub umownego działu 
spadku rodzącego skutki w tym zakresie (może się bowiem zdarzyć, że w wyniku 
podziału spadku ustalono, że tylko jeden ze spadkobierców jest uprawniony do 
występowania z roszczeniem o wypłatę części środków z komercjalizacji).
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Przepisy UPSWN 2018 nie regulują zasad podziału środków z komercjalizacji wy-
ników B+R stworzonych przez pracownika uczelni publicznej w ramach umowy 
cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło) zawartej z uczelnią 
w związku z np. badaniami lub pracami zleconymi albo realizacją projektu dofi-
nansowanego ze środków publicznych zewnętrznych np. NCBR. Warto ponownie 
wskazać, że art. 153 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86d UPSW 2005), określając 
zasady podziału środków z komercjalizacji, tak samo  jak w przypadku instytucji 
„uwłaszczenia” (zob. analiza pytania 26), ogranicza je do „pracowników uczelni” 
w zakresie stworzonych przez nich „w ramach wykonywania obowiązków ze sto-
sunku pracy” wyników B+R określonego rodzaju. 

Powyższe oznacza, że zawarte w UPSWN 2018 zasady podziału środków z komer-
cjalizacji nie dotyczą wyników B+R powstałych w ramach umów cywilnopraw-
nych, których „właścicielem/współwłaścicielem” jest albo będzie uczelnia,  
która prowadzić będzie proces komercjalizacji bezpośredniej. Powyższe nie ozna-
cza jednak, że w takim przypadku pracownikowi nie przysługują w stosunku do 
uczelni żadne roszczenia. Określając bowiem obligatoryjne postanowienia regu-
laminów zarządzania własnością intelektualną, art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWN 2018 
wskazuje się na konieczność ustalenia „zasad wynagradzania twórców” a nie 
„zasad wynagradzania pracowników uczelni” (wcześniej art. 86c ust. 1 pkt 1 UPSW 
2005), z uwzględnieniem jednak np. wymogów programów dofinansowujących 
projekty ze środków zewnętrznych.

Poza więc wyspecyfikowaniem w regulaminach uczelni „zasad podziału środków 
uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącym pracownikiem uczelni pu-
blicznej a tą uczelnię” (art. 152 ust. 2 pkt 1 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 
2 pkt 1 UPSW 2005) koniecznym wydaje się ustalenie w regulaminie także „za-
sad wynagradzania” innych niż pracownicy kategorii twórców: studentów, dok-
torantów oraz wykonawców umów cywilnoprawnych (także będących jednocze-
śnie pracownikami uczelni). Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na fakt, iż brak 
określenia takich zasad przez uczelnię powoduje, iż znajdują zastosowanie w tym 
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zakresie ogólne reguły zawarte w UPWP (w związku z odesłaniem zawartym w art. 
158 UPSWN 2018, wcześniej w art. 86i UPSW 2005). 

Przepisy UPSWN 2018 w zakresie zasad podziału środków uzyskanych przez 
uczelnię z komercjalizacji powstałych w ramach stosunku pracy stanowią 
przepisy szczególne w stosunku do regulacji ogólnych zawartych w UPWP. Po-
wyższe oznacza, że relacje uczelnia – pracownik w powyższym zakresie regulują 
w pierwszej kolejności przepisy UPSWN 2018, a w sprawach w tej ustawie nie-
uregulowanych – przepisy UPWP. W analizowanym przypadku nie stosuje się już 
przepisów UPWP, a tym samym pracownik, który partycypuje w środkach z ko-
mercjalizacji na podstawie UPSWN 2018, nie posiada już odrębnego roszczenia 
w stosunku uczelni z tytułu udziału w korzyściach uzyskanych przez uczelnię 
na podstawie UPWP.

Przepisy UPWP mogą natomiast posłużyć za podstawę prawną roszczeń pracowni-
ka będącego twórcą wyników B+R powstałych w ramach umowy cywilnoprawnej. 
Przy czym podkreślić należy, że w przeciwieństwie do UPSWN 2018 na gruncie 
UPWP nie ma gwarancji minimalnego udziału wykonawcy w środkach z komer-
cjalizacji uzyskanych przez uczelnię, możliwe jest nawet wyłączenie udziału twórcy 
w korzyściach uzyskanych przez „właściciela” np. wynalazku. Art. 22 ust. 1 UPWP 
przewiduje bowiem, iż tylko „jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalaz-
ku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsię-
biorcę (odpowiednio także inne osoby np. uczelnie)”. 

Regulcje UPWP pozostawiając stronom swobodę przy określeniu udziału twórcy 
w korzyściach z wynalazku, jednocześnie na wypadek braku odrębnych uzgodnień 
ustalają model ustawowy. Wynika z niego, iż „wynagrodzenie to ustala się w słusznej 
proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku”, „jednak w terminie nie dłuższym 
niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści” (art. 22 ust. 2 i 4 UPWP). 

Z punktu widzenia uczelni najmniej korzystnym rozwiązaniem jest sytuacja, kie-
dy regulaminy zarządzania własnością intelektualną nie określają zasad podzia-
łu środków z komercjalizacji wyników B+R powstałych w ramach umów cywilno-
prawnych oraz mechanizmu prawnego związania innych niż pracownicy twórców 
wyników postanowieniami regulaminów. Oznacza to bowiem w przypadku sporu 
sądowego określanie wynagrodzenia twórców wynalazków na podstawie bliżej nie
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sprecyzowanej w art. 22 UPWP „słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy  
z wynalazku” i badania „okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szcze-
gólności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu 
obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku” (z uwzględ-
nieniem już uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia w ramach umowy cywil-
noprawnej). 
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ROZDZIAŁ 2. 

PRACOWNIK JAKO PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY 
PROCES KOMERCJALIZACJI BEZPOŚREDNIEJ

Analogicznie jak w przypadku prowadzenia procesu komercjalizacji bezpośred-
niej przez uczelnie publiczne (zob. analiza pytania 37), UPSWN 2018 w sposób 
wyraźny nie statuuje także po stronie „uwłaszczonego” pracownika obowiązku 
przeprowadzenia tego procesu, a jedynie w przypadku skutecznej komercjalizacji 
powstaje po stronie pracownika obowiązek podziału uzyskanych środków (zob. py-
tanie 48). Powyższe nie oznacza jednak, że z punktu widzenia uczelni jest obojęt-
nym, czy pracownik podejmuje działania mające na celu komercjalizację objętych 
„uwłaszczeniem” wyników B+R. 

Nie powinno ulegać wątpliwości i nie powinno być więc traktowane jako bariera 
czy ograniczenie, które mogłoby zniechęcić pracownika do „uwłaszczenia”, zobo-
wiązanie pracownika w umowie „uwłaszczenia” do okresowego składania rapor-
tów o przebiegu procesu komercjalizacji. Warto zauważyć, że w przypadku np. 
udzielenia przez uczelnię licencji osobie trzeciej na zasadach rynkowych stan-
dardem jest wprowadzenie systemu okresowego sprawozdawania o postępach 
wdrożenia licencjonowanych wyników B+R. Takie zapisy umowne są często obwa-
rowane rygorem dopuszczalności rozwiązania przez uczelnię umowy licencyjnej. 
Jest to konsekwencja przestrzegania przez uczelnie publiczne zasad zarządzania 
mieniem państwowym (zob. pytanie 8), co przeciwdziałać ma np. licencjom bloku-
jącym w przypadku licencji wyłącznych. 

W przypadku „uwłaszczonego” pracownika wprowadzenie systemu monitorowania 
przebiegu procesu komercjalizacji ma umożliwić uczelni publicznej jako jednost-
ce sektora fi nansów publicznych także realizację obowiązków związanych z tym 
statusem (zob. pytanie 8). Przepisy UFP nakładają na takie podmioty obowiązek 

Czy pracownik ma obowiązek przeprowadzić proces 
komercjalizacji bezpośredniej po „uwłaszczeniu”?47
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„ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter 
cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania” (art. 42 ust. 5 UFP). Warto 
w tym miejscu podkreślić, że choć ustawodawca ukształtował model „uwłaszcze-
nia” pracownika jako „bezwarunkowy”, to jednocześnie nie wyłączył w tym za-
kresie obowiązków uczelni związanych z ich szczególnym statusem jako jedno-
stek sektora finansów publicznych.

„Uwłaszczenie” pracownika uczelni publicznej wiąże się nie tylko z przeniesieniem 
przez uczelnię „własności” wyników B+R na pracownika-twórcę, ale także z upo-
ważnieniem takiego pracownika do przeprowadzenia procesu komercjalizacji. 
Przepisy UPSWN 2018 milczą jednak na temat możliwości oraz zasad udzielenia 
„uwłaszczonemu” pracownikowi przez uczelnię pomocy (wsparcia) przy prowa-
dzeniu procesu komercjalizacji. Powyższe nie oznacza oczywiście, że takie wspar-
cie nie jest możliwe, ale musi ono uwzględniać np. status uczelni publicznych 
(jednostka sektora finansów publicznych) tzn. pomoc uczelni nie powinna mieć 
zasadniczo charakteru nieodpłatnego, nawet jeśli w rzeczywistości jest ona wa-
runkiem koniecznym skutecznej komercjalizacji. 

Dodatkowo wskazać należy, iż z uwagi na „bezwarunkowy” charakter „uwłaszcze-
nia” przejście „własności” wyników B+R nie może być traktowane jako „uwłaszcze-
nie na próbę” (KC w art. 592 przewiduje tzw. sprzedaż na próbę tj. sprzedaż, która 
zasadniczo dochodzi do skutku, jeśli „kupujący uzna przedmiot sprzedaży za do-
bry”). W związku z powyższym UPSWN 2018 nie jest pomocna w przypadku, jeśli 
„uwłaszczony” pracownik dojdzie do wniosku, że z uwagi na np. brak efektów pro-
wadzonego przez niego procesu komercjalizacji albo czasochłonność i interdyscy-
plinarność działań związanych z tym procesem nie jest zainteresowany dalszym 
jego prowadzeniem i chce „oddać” uczelni wyniki B+R (uczelnia nie jest zobowią-
zana przyjąć oferty pracownika w tym zakresie). 
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Analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię pu-
bliczną z komercjalizacji (zob. analiza pytania 39), ustawodawca nie pozostawił 
uczelni i pracownikowi pełnej swobody ustalenia zasad podziału środków z ko-
mercjalizacji pomiędzy uczelnię a „uwłaszczonego” pracownika, określając usta-
wowe reguły dotyczące udziału uczelni w takich środkach (art. 155 – 156 UPSWN 
2018, wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005). Regulaminy zarządzania własnością 
intelektualną uczelni powinny określać poza „zasadami podziału środków uzyska-
nych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej 
a tą uczelnią” także „zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej informacji 
o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb prze-
kazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych 
z komercjalizacji” (art. 152 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 UPSWN 2018, analogicznie art. 86c ust. 
2 pkt 1 i ust. 2 UPSW 2005). 

Wyżej przywołane „zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji” zostały 
określone w art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 (wcześniej art. 86f ust. 2 UPSW 2005), który 
wskazuje, iż „W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni 
publicznej przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z ko-
mercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych 
z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.”. Odmiennie 
jednak niż w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnię z komercja-
lizacji, w przypadku „uwłaszczenia” wysokość udziału uczelni w środkach z komer-
cjalizacji nie została określona w UPSWN 2018 ramowo jako „nie mniej/więcej niż 
25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji”, lecz w spo-
sób ściśle określony na poziomie 25% takich środków. 

Powyższe wyklucza ustalenie w regulaminie takiego udziału na poziomie powyżej 
25%, z uwagi bowiem na wyraźną i jednoznaczną regulację prawną w przypadku ta-
kim nie powstanie bowiem po stronie pracownika obowiązek przekazania wyższej 
części środków z komercjalizacji, zaś w przypadku dokonania przez pracownika 
takiej wyższej wypłaty byłby on uprawniony żądać jej zwrotu jako tzw. nienależ-

W jakim zakresie uczelnia publiczna uczestniczy 
w podziale środków uzyskanych przez pracownika 
z komercjalizacji?48
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nego świadczenia. Z drugiej strony regulaminy zarządzania własnością intelektu-
alną nie mogą zawierać zapisów o udziale uczelni w środkach uzyskanych przez 
pracownika z komercjalizacji na poziomie niższym niż 25%. Takie ukształtowanie 
zasad podziału środków z komercjalizacji stanowiłoby bowiem naruszenie obo-
wiązków jednostki sektora finansów publicznych (zob. analiza pytania 47). 

Również analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczel-
nię z komercjalizacji (zob. analiza pytania 40), rozważyć należy przypadek, kiedy 
to zobowiązanymi do podziału środków z komercjalizacji są „uwłaszczeni” pra-
cownicy-współtwórcy. Sytuację taką reguluje w sposób wyraźny art. 156 ust. 1 
UPSWN 2018 (wcześniej art. 86g ust. 1 UPSW 2005), stanowiąc, że „przepis art. 
155 w zakresie dotyczącym wysokości udziału w środkach uzyskanych z komer-
cjalizacji określa wysokość łącznego udziału w tych środkach przysługującego 
uczelni publicznej – od pracowników wchodzących w skład zespołu badawcze-
go”. Dodatkowo art. 156 ust. 3 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86g ust. 3 UPSW 
2005) wskazuje, iż „Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpo-
wiada wobec uczelni publicznej za zobowiązania do wysokości przypadającego 
mu udziału we współwłasności wyników działalności naukowej oraz know-how 
związanego z tymi wynikami.” (zob. przykład). 

Powyższe oznacza, że roszczenie uczelni w stosunku do każdego z „uwłaszczonych” 
pracowników z tytułu udziału w środkach z komercjalizacji jest ograniczone do 
udziału każdego z nich we „własności” objętych „uwłaszczeniem” wyników B+R. 
Uczelnia nie może więc skutecznie w świetle prawa żądać przekazania należnej 
jej części środków z komercjalizacji od jednego lub wybranych pracowników, zaś 
w przypadku dokonania przez „uwłaszczonego” pracownika takiej wyższej wypła-
ty ma on w stosunku do uczelni roszczenie o jej zwrot jako tzw. nienależnego 
świadczenia. Nie powinno natomiast ulegać wątpliwości, iż w przypadku nabycia 
przez pracownika-twórcę „własności” wyników B+R lub licencji na ich korzystanie 
z takich wyników na zasadach ogólnych (zob. analiza pytania 24) nie powstaje 
po stronie pracownika ustawowy obowiązek podziału środków uzyskanych przez 
niego z komercjalizacji bezpośredniej czy z wdrożenia takich wyników we własnej 
działalności (obowiązek taki może wynikać z zawartej umowy).
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„Współwłaściciel” wyników B+R - Pracownik 1: udział we „własności”: 40%

„Współwłaściciel” wyników B+R - Pracownik 2: udział we „własności”: 60%

Środki z komercjalizacji: 200 zł (brak kosztów związanych z komercjalizacją)

Środki z komercjalizacji Pracownika 1: 40% x 200 zł = 80 zł 

Środki z komercjalizacji Pracownika 2: 60% x 200 zł = 120 zł 

Udział uczelni w środkach Pracownika 1: 25% x 80 zł = 20 zł 

Udział uczelni w środkach Pracownika 2: 25% x 120 zł = 30 zł 

Przepisy UPSWN 2018 nie są pomocne przy rozstrzyganiu kwestii, czy podział środ-
ków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika obejmuje również środki uzy-
skane z wdrożenia objętych „uwłaszczeniem” wyników B+R we własnej działalności 
gospodarczej pracownika. Art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 (analogicznie art. 86f ust. 2 UPSW 
2005) mówi o „środkach uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji” bez doprecy-
zowania, czy chodzi o komercjalizację bezpośrednią, pośrednią czy w związku z bra-
kiem dookreślenia o obydwie (w przeciwieństwie jednak do UPSW 2005 – art. 2 ust. 2 
pkt 5, UPSWN 2018 nie zawiera przepisu, który by mówił, że przez „komercjalizację, bez 
bliższego określenia - rozumie się komercjalizację bezpośrednią i pośrednią”). 

Dla porównania wskazać należy, iż o ile w przypadku podziału środków z komercja-
lizacji uzyskanych przez uczelnie zakres tych środków jest ograniczony do „środków 
z komercjalizacji bezpośredniej” (zob. analiza pytania 38), o tyle w przypadku środ-
ków uzyskanych przez pracownika mowa o „środkach z komercjalizacji”. Nie ulega 
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jednak wątpliwości, że podziałem z uczelnią są objęte środki uzyskane przez pra-
cownika od osób trzecich na podstawie umowy sprzedaży wyników B+R lub umo-
wy oddającej je do korzystania (tj. środki z komercjalizacji bezpośredniej). 

Brzmienie art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 sugeruje jednak, że podziałowi z uczelnią 
podlegają jeszcze inne środki poza „środkami z komercjalizacji bezpośredniej”, 
problematycznym jest jednak ustalenie ich zakresu. Ponownie w tym miejscu 
wskazać należy, iż zarówno pojęcie „komercjalizacji bezpośredniej”, jak i „komer-
cjalizacji pośredniej” obejmuje komercjalizację „prawną”, natomiast nie obejmuje 
komercjalizacji „faktycznej” (zob. analiza pytania 41). W konsekwencji także w przy-
padku środków uzyskanych przez pracownika wątpliwym jest objęcie podziałem 
z uczelnią środków uzyskanych z wdrożenia objętych „uwłaszczeniem” wyników 
B+R w działalności gospodarczej pracownika. Takie ukształtowanie zasad podzia-
łu środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika wymagałoby jednak 
„uszczelnienia” poprzez stworzenie na poziomie ustawowym modelu podziału 
środków z takiej komercjalizacji. 

Dodatkowo wskazać należy, iż analogicznie jak w przypadku podziału środków 
uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji (zob. pytanie 38), także w analizowa-
nym przypadku uczelnia uczestniczy w podziale wszelkich (a nie tylko pierwszych) 
środków uzyskanych przez pracownika w okresie istnienia obowiązku dzielenia 
się z uczelnią takimi środkami. Na gruncie podziału środków uzyskanych przez 
pracownika z komercjalizacji zachowują aktualność także poglądy dotyczące rozu-
mienia „środków z komercjalizacji” jako „przychodów”.

Przyjęcie, iż podziałowi podlegają wyłącznie środki uzyskane przez „uwłaszczone-
go” pracownika z komercjalizacji bezpośredniej nie rozwiązuje wszystkich zagad-
nień problemowych, jakie pojawić mogą się w przypadku prowadzenia procesu 
komercjalizacji przez pracownika. Zważywszy z jednej strony na bezwarunkowy 
charakter umowy „uwłaszczenia”, zaś z drugiej na szczególny statusu uczelni pu-
blicznych (jednostki sektora finansów publicznych, zob. pytanie 8), celowym jest 
rozważenie, w jaki sposób zabezpieczyć interesy majątkowe uczelni, aby nie na-
razić jej na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Analogicznie, jak w przypadku monitoringu przebiegu procesu komercjalizacji 
(zob. analiza pytania 47), także i w tym przypadku celowe jest wprowadzenie do 
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umowy „uwłaszczenia” postanowień wykluczających wprost możliwość zbywa-
nia „własności” wyników B+R nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie wzajem-
ne niższe od wartości rynkowej takich wyników (analogicznie zobowiązania do 
nie udzielania upoważnienia do korzystania nieodpłatnie lub w zamian za świad-
czenie wzajemne niższe od ustalonego na podstawie wartości rynkowej wyników). 
Takie działanie uczelni nie powinno być traktowane jako bariera zniechęcająca 
pracownika do „uwłaszczenia” (zob. zalecenia pytania 33). Podobnie pamiętać na-
leży o konieczności precyzyjnego uregulowania obowiązku pracownika do okre-
sowego  składania raportów o środkach uzyskanych z komercjalizacji, kosztów 
z nią związanych, wraz z kserokopiami dokumentów takich jak: umowy i dokumen-
ty księgowe, na podstawie których przychody i koszty zostały zaksięgowane.  

Przepisy UPSWN 2018 nie zawierają także wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy 
uczelnia publiczna uczestniczy w podziale środków z komercjalizacji, jeśli pra-
cownik wniesie je aportem do spółki handlowej np. spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Ponownie podkreślić należy, że art. 155 ust. 2 UPSWN 2018 mówiąc 
o „środkach uzyskanych z komercjalizacji”, nie precyzuje, czy chodzi o komercjali-
zację bezpośrednią czy pośrednią (zob. analiza pytania 49). 

Przypadek utworzenia przez „uwłaszczonego” pracownika np. spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w celu „wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia” wyników 
B+R, do której na pokrycie kapitału zakładowego pracownik wniósł aport w po-
staci „własności” objętych „uwłaszczeniem” wyników warto porównać z przypad-
kiem utworzenia przez uczelnię spółki celowej (zob. analiza pytania 38). W przeci-
wieństwie do podziału środków uzyskanych przez spółkę celową z komercjalizacji 
w przypadku podziału środków uzyskanych przez pracownika UPSWN 2018 nie 
wspomina o „środkach uzyskanych w następstwie danej komercjalizacji pośred-
niej” a jedynie o „środkach z komercjalizacji”. 
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Regulacje UPSWN 2018 pozwalają na stwierdzenie, iż w przypadku podziału środ-
ków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnię zakres środków do podziału jest 
szerszy. Obejmuje nie tylko bowiem środki uzyskane bezpośrednio przez uczel-
nię, ale także uzyskane za pośrednictwem utworzonej przez nią osoby trzeciej tj. 
spółki celowej, do której aportem wniesiono wyniki B+R. W przypadku natomiast 
podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez „uwłaszczonego” pracowni-
ka brak wyraźnej podstawy prawnej do przyjęcia takiego rozszerzenia obowiąz-
ku podziału na środki uzyskane za pośrednictwem podmiotów utworzonych 
przez pracownika w związku z wniesieniem aportem wyników B+R.

Rozważania związane z podziałem środków z komercjalizacji pozwalają na stwier-
dzenie, iż pomimo podobnego brzmienia przepisów określających zasady ich po-
działu w przypadku prowadzenia procesu komercjalizacji przez uczelnię (spółkę 
celową) i pracownika, w praktyce są one zróżnicowane i rodzą wiele wątpliwości. 
Powyższe pozwala na stwierdzenie, iż konieczna jest w tym zakresie interwencja 
ustawodawcy, w konsekwencji której możliwe byłoby jednoznacznie ustalenie 
na podstawie UPSWN 2018 zakresu środków z komercjalizacji podlegających po-
działowi. Przepisy dotyczące zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji 
przez uczelnię i „uwłaszczonego” pracownika powinny przy tym uwzględniać nie 
tylko ochronę interesów majątkowych pracownika, ale także uczelni, co winno wią-
zać się z rozszerzeniem obowiązku podziału środków uzyskanych przez pracownika 
na co najmniej „środki z lub uzyskane w następstwie komercjalizacji”.

Analogicznie jak w przypadku podziału środków uzyskanych przez uczelnie publicz-
ne z komercjalizacji (zob. analiza pytania 42) UPSWN 2018 ustala także w art. 155 
– 156 (wcześniej art. 86f – 86g UPSW 2005) zasady obniżania środków uzyskanych 
przez „uwłaszczonego” pracownika o „koszty bezpośrednio związane z komercjali-
zacją”. Ustawodawca ustalił przy tym  maksymalną wysokość takiego obniżenia 
jako „nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, 
które zostały poniesione przez pracownika” (art. 155 ust. 2 UPSWN 2018, wcześniej 
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art. 86f ust. 2 UPSW 2005). W pełnym zakresie zachowują więc w tym przypadku 
aktualność tezy dotyczące: braku dopuszczalności potrącania przez pracownika 
z części środków z komercjalizacji należnych uczelni kolejnej części kosztów przy 
następnym podziale (maksymalnie 25%) i możliwości potrącania części nowych 
kosztów przy kolejnym podziale środków. 

Przez „koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją”, analogicznie również jak 
w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez uczelnie publicz-
ne (zob. analiza pytania 43), należy rozumieć „koszty zewnętrzne, w szczególności 
koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji 
i opłat urzędowych”, przy czym „do kosztów tych nie wlicza się kosztów wynagrodze-
nia, o którym mowa w art. 154 ust. 3 (tj. zapłaconego uczelni przez pracownika z ty-
tułu „uwłaszczenia”)” (art. 155 ust. 3 UPSWN 2018, analogicznie art. 86f ust. 3 UPSW 
2005). Także więc w przypadku podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez 
pracownika, nie tylko określono górny limit potrącanych kosztów (nie więcej niż 
25%), ale ustawodawca konstruuje także zakaz obniżania środków o koszty inne 
niż: bezpośrednie, zewnętrzne czy poniesione tytułem wynagrodzenia uczelni za 
przeniesienie „własności” wyników B+R objętych „uwłaszczeniem”. 

Weryfi kacja przez pracowników centrów transferu technologii prawidłowości 
przedstawionego przez „uwłaszczonego” pracownika sposobu podziału środków 
z komercjalizacji może rodzić dodatkowe dylematy w zakresie np. ustalenia związ-
ku danego kosztu z komercjalizacją (bezpośredni czy tylko pośredni). Powyższe 
wymaga każdorazowo oceny konkretnego stanu faktycznego (specyfi ka wyników 
B+R w kontekście prowadzonego procesu komercjalizacji). Co więcej, nawet usta-
lenie bezpośredniego związku kosztu z komercjalizacją (np. wynagrodzenie radcy 
prawnego z tytułu przygotowania projektu umowy komercjalizacyjnej), również nie 
rozwiązuje wszystkich problemów, może bowiem pojawić się wątpliwość dotyczą-
ca wysokości poniesionego kosztu (brak stawek urzędowych, trudność w ustale-
niu wartości rynkowej usługi).
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Analogicznie jak w przypadku czasokresu podziału środków z komercjalizacji uzy-
skanych przez uczelnię publiczną (spółkę celową) (zob. zalecenia pytania 44), tak-
że w przypadku podziału takich środków uzyskanych przez pracownika stwierdzić 
należy, iż UPSWN 2018 nie zawiera żadnych przepisów, które regulowałyby czas 
trwania obowiązku wypłaty środków na rzecz uczelni. Aktualne pozostają więc 
twierdzenia o konieczności określenia tej kwestii w regulaminach zarządzania wła-
snością intelektualną, jak również w umowie „uwłaszczenia”. Przy czym obowiązek 
„uwłaszczonego” pracownika wypłaty środków z komercjalizacji powinien obo-
wiązywać zasadniczo dłużej niż 5 lat od uzyskania pierwszych środków z komer-
cjalizacji (optymalnie zaś nie powinien być ograniczony czasowo). 

Zwrócić należy w tym miejscu także uwagę na niekonsekwencję terminolo-
giczną ustawodawcy w uzasadnieniu ustawy nowelizującej UPSW 2005 w roku 
2016, gdzie z jednej strony mówi się o „podmiotach uprawnionych”, a z drugiej 
strony - o „wydłużeniu okresu, w którym naukowcowi przysługuje prawo do 
udziału w korzyściach z komercjalizacji”. Powyższe sugeruje, choć nie zostało 
to wyrażone wprost w cytowanym uzasadnieniu, że w zakresie podziału środ-
ków z komercjalizacji obowiązek ten w przypadku środków uzyskanych przez 
uczelnię może (powinien) trwać dłużej niż w przypadku takiego obowiązku 
„uwłaszczonego” pracownika. Ewentualne zróżnicowanie zasad podziału środ-
ków z komercjalizacji w zależności od tego, kto jest podmiotem prowadzącym 
proces komercjalizacji, powinno jednak uwzględniać szczególny status uczel-
ni publicznych (jako państwowej osoby prawnej i jednostki sektora finansów 
publicznych, zob. pytanie 8).

Z punktu widzenia podziału środków z komercjalizacji uzyskanych przez pracowni-
ka i obowiązku przekazywania części tych środków uczelni nie powinna mieć nato-
miast znaczenia, analogicznie jak w przypadku środków uzyskanych przez uczelnię 
publiczną (zob. analiza pytania 45), utrata statusu pracownika przez „uwłaszczone-
go” twórcę wyników B+R. Powyższe oznacza, że także były pracownik uczelni jest 
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zobowiązany dzielić się z uczelnią uzyskanymi środkami z komercjalizacji na ta-
kich samych zasadach, jak gdyby nadal był pracownikiem przez ustalony regula-
minem zarządzania własnością intelektualną (umową „uwłaszczenia”) okres czasu. 

Podobne stanowisko należy zająć w przypadku śmierci „uwłaszczonego” pracowni-
ka w czasokresie, w którym był on zobowiązany do dzielenia się z uczelnią środka-
mi z komercjalizacji (zob. zalecenia pytania 45). W takim przypadku uczelnia jako 
tzw. „osoba mająca interes” może żądać przed sądem wszczęcia postępowania 
w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (art. 1025 §1 KC). Prawo uczelni do party-
cypowania w środkach z komercjalizacji jako „obowiązek majątkowy zmarłego” 
pracownika wchodzi w skład spadku (art. 922 §1 KC), przy czym warunkiem jego 
dochodzenia jest ustalenie kręgu spadkobierców. 
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Jako jeden z problemów systemowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, 
leżących u podstaw uchwalenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce (obowiązującej od dnia 1 października 2018 r.) wskazano nie-
dopasowanie struktury tego systemu do dynamicznie zmieniających się potrzeb 
otoczenia społeczno-gospodarczego. W uzasadnieniu nowej ustawy podkreśla się 
przy tym znaczenie trzeciej misji uczelni realizowanej za pośrednictwem głównie 
centrów transferu technologii i spółek celowych, której efektem ma być zwiększe-
nie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki. 

W uzasadnieniu UPSWN 2018 wskazano przy tym, iż „Projekt utrzymuje rozwiązania 
z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które zo-
stały wypracowane w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie uczelnianych struktur 
i podmiotów odpowiedzialnych za komercjalizację (akademickie inkubatory przed-
siębiorczości, centra transferu technologii, spółki celowe) oraz prawa do wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych (tzw. uwłaszczenia naukowców)”. Zgadzając 
się zasadniczo z powyższym stwierdzeniem, warto wskazać, że choć problematyka 
komercjalizacji została przeniesiona do UPSWN 2018 bez dokonywania istotnych 
zmian, nie oznacza to jednak, że żadnych zmian w tym zakresie nie wprowadzono 
(zmiany te zostały przedstawione przy analizie zagadnień szczegółowych).

Okoliczność, iż UPSWN 2018 przejęła regulacje prawne dotyczące komercjalizacji 
z UPSW 2005 nie oznacza jednak, że regulacje te nie budzą wątpliwości na etapie 
ich stosowania, co wykazuje analiza części zagadnień szczegółowych przedstawio-
nych w niniejszej publikacji. Na szczególną uwagę zasługują przepisy regulujące 
czasokres podziału środków z komercjalizacji oraz zasady podziału środków z ko-
mercjalizacji między uczelnię i pracownika. Regulacje UPSWN 2018 w powyższym 
zakresie uniemożliwiają udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytania proble-
mowe, interpretacja przepisów prowadzi bowiem do wniosków, które niekoniecz-
ne mogły być objęte intencją ustawodawcy. W zakresie zagadnień wyżej przywo-
łanych usunięcie powstałych wątpliwości, z uwagi na status uczelni publicznych 
(państwowe osoby prawne i jednostki sektora fi nansów publicznych), wydaje się 
wymagać interwencji ustawodawcy.

Uwagi końcowe
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Zauważyć należy również, iż kwestie poruszone w publikacji, z uwagi na ich inter-
dyscyplinarny charakter, nie zawsze dają się ująć w ramy prawne (na poziomie 
UPSWN 2018 czy prawa wewnętrznego uczelni), czasami wystarczające jest stwo-
rzenie odpowiedniej procedury działania w ramach centrum transferu technolo-
gii. Specyfika procesów komercjalizacji pozwala bowiem na stwierdzenie, że każ-
dy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, uwzględniając jego szczególne 
uwarunkowania faktyczne i prawne. Autorka wyraża więc nadzieję, że publikacja 
niniejsza stanowić będzie przyczynek do dalszej dyskusji na temat doskonalenia 
procesów komercjalizacji w wymiarze prawnym i praktycznym.

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby codziennej działalności 
centrów transferu technologii uczelni (w szczególności publicznych), działają-
cych na styku nauki i biznesu, w zakresie wybranych zagadnień prawnych. Ma 
ona w swym założeniu pomóc usystematyzować wiedzę potrzebną nie tylko pra-
cownikom centrów obsługujących procesy komercjalizacji bezpośredniej, ale 
także pracownikom uczelni zainteresowanym udziałem w takich procesach. Rola 
„pośrednika” między sektorem publicznym i prywatnym wymaga przy tym z jed-
nej strony uwzględnienia szczególnego statusu uczelni publicznych, a z drugiej 
– znajomości potrzeb przedsiębiorców.

Wiedza zawarta w publikacji stanowi wyraz opinii własnych autorki na temat za-
gadnień problemowych, ukształtowanych na bazie przepisów dotyczących komer-
cjalizacji i własnych doświadczeń zawodowych, nie należy więc przypisywać im 
charakteru wiążącej wykładni przepisów. 
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