UCHWAŁA Nr 88/2015
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej
oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Na podstawie art. 86c, w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami
własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników UKSW do zapoznania się z postanowieniami
Regulaminu oraz do podpisania Oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu
postanowień Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Podpisane Oświadczenia z pracownikami, z którymi został zawarty stosunek pracy przed
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały należy przekazać do Działu Kadr i Płac
najpóźniej do dnia 31 października 2015 r.
3. Złożenie Oświadczenia w przypadku nowo zatrudnianych pracowników staje się wymagane
z chwilą zawarcia stosunku pracy.
4. Nadzór nad postanowieniami zapisu pkt 1 i 2 powierza się Kierownikom jednostek
organizacyjnych.
§3
Naruszenie postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 jest naruszeniem podstawowych
obowiązków pracowniczych i powodującym konsekwencje określone w przepisach ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.
zm.) oraz Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
§4
Upoważnia się Rektora do ustalenia podstawowych wzorów umów, wniosków i formularzy
w zakresie, o którym mowa w Regulaminie w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie.

§5
Nadzór nad wdrożeniem w praktyce postanowień Regulaminu i ustalanie, w razie potrzeby,
szczegółowych procedur postępowania w sprawach związanych z realizacją tych postanowień
powierza się Rektorowi.
§6
Traci moc Uchwała Nr 117/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie
wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

