
Załącznik do Uchwały nr 3 Senatu  
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku z dnia 15 marca 2013 roku. 
 

Regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,  

prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych  

w  Wyższej Szkole Finansów i zarządzania w Białymstoku 
 

W celu ujednolicenia zasad korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w Wyższej 
Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, kierując się potrzebą 
wspierania rozwoju nauki oraz propagowania wyników badań naukowych w społeczeństwie, a także 
potrzebą ochrony interesów Uczelni i Twórców tych wyników, postanawia się, co następuje. 

 
Rozdział I  

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do pracowników Uczelni, których zakres 

obowiązków, w całości lub w części, polega na świadczeniu pracy o charakterze intelektualnym.  
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą także studentów, nie pozostających z Uczelnią w stosunku 

pracy, jeżeli wynika to z umowy zawartej między Uczelnią a studentem. 
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wyników pracy intelektualnej:  

a) uzyskanych w ramach obowiązków określonych w umowie o pracę lub w treści umowy o 
dzieło; 

b) uzyskanych przy pomocy Uczelni, a w szczególności  finansowane w całości lub częściowo  
przez Uczelnię lub uzyskane z wykorzystaniem materiałów i innych warunków organizacyjno 
– technicznych, bez których nie doszłoby do powstania wyniku pracy intelektualnej; 

c) do których prawa majątkowe przeniesione zostały na rzecz Uczelni przez twórcę aktem 
cywilno-prawnym (oświadczenie woli, umowa).  

4. Przez wyniki uzyskane w ramach obowiązków pracowniczych rozumie się wszelkie wyniki i na 
każdym etapie ich powstawania, uzyskane w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z 
umowy o pracę, z zakresu czynności przypisanych twórcy lub z polecenia przełożonego 
mieszczącego się w granicach obowiązków pracowniczych twórcy, w powiązaniu z zadaniami 
Uczelni oraz wyniki uzyskane poza tymi obowiązkami, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między 
twórcą wyniku a Uczelnią, dla realizacji konkretnego zadania. 

5. Przez „Twórcę” rozumie się osobę, która jest autorem lub współautorem wyniku pracy 
intelektualnej, będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu.  

 
§ 2. 

1. Przez wyniki prac intelektualnych, rozumie się  wszelkie przejawy działalności twórczej o 
indywidualnym charakterze, a w szczególności:  

a) utwory i programy komputerowe podlegające ochronie na gruncie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),  



b) wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe podlegające ochronie na 
gruncie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., 
Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

c) bazy danych podlegające ochronie na gruncie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.);, 

d) rozwiązania o charakterze know-how. 
2. Poprzez wiedzę typu „Know-how”, uznaje się poufne informacje o charakterze technicznym, 

technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, mające znaczenie dla działalności 
gospodarczej. 

 
Rozdział II 

 Prawa i obowiązki Uczelni, pracowników, studentów w zakresie ochrony i korzystania 
z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej 

 
§ 3. 

Twórca, każdego wyniku pracy intelektualnej posiada prawo do autorstwa utworu, a w szczególności 
prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem.  
 

§ 4. 
Twórca utworu posiada prawo do nienaruszalności treści i formy utworu, prawo do przeprowadzenia 
nadzoru autorskiego (korekty) przed rozpowszechnieniem utworu oraz prawo do wycofania utworu z 
obiegu. 
 

§ 5. 
Uczelnia posiada prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu oraz prawo do nadzoru 
nad sposobem korzystania z utworu. 
 

§ 6. 
Jeżeli Uczelnia zamierza skorzystać z przysługującego jej ustawowo prawa do pierwszej publikacji 
utworu naukowego, publikacja i rozpowszechnianie utworu następuje na warunkach określonych w 
umowie wydawniczej zawartej między Uczelnią a twórcą. Umowa ta musi określać zasady 
wynagrodzenia twórcy.  
 

§ 7. 
Prawo określone w § 5 wygasa, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia Uczelni utworu nie zostanie 
zawarta z twórcą umowa wydawnicza albo, jeżeli utwór nie zostanie opublikowany w okresie dwóch lat 
od jego przyjęcia przez Uczelnię.   
 

§ 8. 
Uczelnia może korzystać z utworu i zawartego w nim materiału naukowego bez odrębnego 
wynagrodzenia twórcy - takie korzystanie może polegać np. na zwielokrotnieniu utworu, celem 
udostępnienia go innym pracownikom dla celów badawczych lub dydaktycznych. 
 



§ 9. 
Uczelnia może udostępniać bez zgody twórcy materiał naukowy zawarty w utworze osobom trzecim, 
jeżeli wynika to z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie. 

§ 10. 
Uczelnia przejmuje wszelkie prawa majątkowe twórców, a w szczególności prawo do korzystania z 
wyniku pracy intelektualnej, pobierania wynagrodzenia oraz prawo do rozporządzania na wszystkich 
polach eksploatacji. 
 

§ 11. 
Uczelni przysługuje prawo nieodpłatnego korzystania z wyników badań zawartych w utworze 
naukowym opublikowanym poza wydawnictwem Uczelni.  
 

§ 12. 
Uczelnia ma prawo do udostępniania utworu naukowego lub zawartego w nim materiału naukowego 
osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego z twórcą przeznaczenia utworu lub jeżeli stanowi 
tak odrębna umowa zawarta z twórcą .  
 

§ 13. 
1. Jeżeli autorskie prawa majątkowe do utworu naukowego, w oparciu o zawartą z twórcą 

umowę, przysługują Uczelni, a twórca zamierza złożyć ten utwór u wydawcy, który 
uzależnia przyjęcie utworu od przeniesienia na jego rzecz w całości autorskich praw 
majątkowych, twórca obowiązany jest doprowadzić do zawarcia stosownej umowy 
między Uczelnią a wydawcą.  

2. Przepis określony w pkt. 1 stosuje się odpowiednio do innych, niż utwory naukowe, 
wyników prac intelektualnych powstałych przy pomocy osób trzecich, które to osoby chcą 
przejąć prawa majątkowe do tych wyników prac intelektualnych.  

 
§ 14. 

1. Prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z 
rejestracji wzoru przemysłowego a także prawo wyłącznego korzystania z nich w sposób 
zarobkowy lub zawodowy, dokonanych w warunkach określonych w § 1 ust. 3 przysługują 
Uczelni.  

2. Twórcom przedmiotów prawnie chronionych, wymienionych w ust. 1, przysługuje prawo do 
wymieniania ich w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach jako autorów. Przepisy § 20 i 21 stosuje się odpowiednio.  

3. Jeżeli przedmiot wymieniony w ust 1, jest rezultatem współpracy twórcy, którego dotyczy 
Regulamin, z osobami nie podlegającymi przepisom Regulaminu, w tym także zatrudnionymi w 
innych podmiotach gospodarczych, twórca obowiązany jest zgłosić ten fakt, celem prawnego 
uregulowania własności wyniku.  

 
§ 15. 

1. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyników osobom trzecim, w szczególności dla ich 
działalności usługowej lub produkcyjnej, na zasadach określonych w umowach.  



2. Umowy o wykonanie prac naukowo-badawczych, zawierane z podmiotami gospodarczymi, 
powinny określać stronę umowy uprawnioną do publikacji i dysponowania wynikami powstałymi 
w trakcie realizacji umowy. 

3. Jeżeli wyniki powstają w trakcie realizacji pracy wykonywanej przez zespół, w którym poza 
osobami, których Regulamin dotyczy, biorą także udział inne osoby, kierownik zespołu 
odpowiedzialny jest za podpisanie z tymi osobami umowy zastrzegającej prawa majątkowe do 
wyniku na rzecz Uczelni.  

4. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania wyniku osobom trzecim. Pracownikowi przysługuje 
prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w rozdziale III.  

 
§ 16. 

1. Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych przez studentów w toku studiów w trakcie 
realizacji prac dyplomowych, należą, co do zasady, do twórców.  

2. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia 
nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od jej obrony, student,  który ją 
przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.  

 
§ 17. 

1. Do czasu podjęcia przez Uczelnię decyzji co do sposobu wykorzystania pracowniczych wyników 
pracy intelektualnej, twórca tych wyników, obowiązany jest zachować je w tajemnicy, a w 
przypadku publikacji wyniku, twórca jest zobowiązany do nie ujawniania jego istoty w sposób 
umożliwiający uzyskanie korzyści materialnych z gospodarczego wykorzystania wyniku.  

2. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na twórcy także po ustaniu stosunku pracy.  
3. Pracownicze wyniki pracy intelektualnej mogą być przez ich autora wykorzystywane bez 

ograniczeń wyłącznie do jego działalności naukowej i dydaktycznej.  
4. Twórcy wyników pracy intelektualnej nie wolno bez pisemnej zgody Rektora podejmować 

żadnych zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie gospodarczego wykorzystania wyniku pracy 
intelektualnej. 

5. Z chwilą ustania stosunku pracy twórca wyników pracy intelektualnej, do których prawa 
przysługują Uczelni:  
1) obowiązany jest przekazać Uczelni informację o posiadanych wynikach; 
2) nie może bez wiedzy i zgody Uczelni wykorzystywać tych wyników do celów komercyjnych; 
3) przy wykorzystywaniu tych wyników w dalszej działalności naukowej winien mieć na uwadze 

prawa i interesy Uczelni.  
 

§ 18. 
1. W przypadku publikacji cudzych wyników pracy intelektualnej we własnej pracy, konieczne jest 

wskazanie ich autorów i źródła. Wykorzystanie cudzych tabel, wykresów, fotografii lub 
rysunków, a także większych fragmentów tekstu wymaga zgody autora lub jego wydawcy.  

2. Materiały dydaktyczne dla  studentów umieszczane na elektronicznej platformie edukacyjnej, 
muszą być zapisywane w programach zabezpieczonych przed kopiowaniem i  zaopatrzonych 
znakiem wodnym biegnącym od dolnego lewego rogu strony do górnego prawego rogu strony. 
Znak ten ma treść: „copyright by Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku".  

 
 



Rozdział III 
 Zasady wynagradzania twórców 

§ 19. 
Autorskie prawa majątkowe do wyników wymienionych w § 1 ust. 3, przysługują Uczelni, chyba że 
zrezygnuje ona z korzystania z tych praw.  
 

§ 20. 
W przypadku korzystania przez Uczelnię z autorskich praw majątkowych określonych w niniejszym 
rozdziale, w sposób przynoszący jej dochód, twórcy przysługuje wynagrodzenie na zasadach 
określonych w § 23.  
 

§ 21. 
W razie komercyjnego korzystania z przysługujących Uczelni praw majątkowych i uzyskania dochodu 
zobowiązana jest ona wypłacić twórcy utworu wynagrodzenie wg zasad określonych w § 35. 
 

§ 22. 
Korzyści majątkowe pochodzące z przysługujących Uczelni praw majątkowych do wyników pracy 
intelektualnej, powstają z różnicy między całkowitymi przychodami netto z ich komercjalizacji, a 
wszystkimi kosztami poniesionymi przez Uczelnię z tego tytułu oraz należnymi kwotami 
wypłaconymi współuprawnionym.  
 

§ 23. 
Korzyści majątkowe określone w  § 22, dzielone są następująco:  
- 60% dla twórców; 
- 40% dla Uczelni. 
 

§ 24. 
Podział korzyści majątkowych może być uregulowany odmiennie, w wyjątkowych przypadkach, na 
warunkach odrębnej umowy, w szczególności gdy Uczelnia poniosła niewielkie nakłady finansowe 
przy powstawaniu wyniku pracy intelektualnej.  
 

§ 25. 
Jeżeli Uczelnia nie jest zainteresowana wykorzystaniem przysługujących jej praw majątkowych do 
pracowniczych wyników pracy intelektualnej jest zobowiązana stosowną umową przenieść to prawo 
na twórcę wyniku pracy.  
 

Rozdział IV 
 Zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

 
 § 26. 

Komercjalizacja wyników pracy intelektualnej polega na zbyciu praw majątkowych do dóbr 
intelektualnych określonych w § 2 podmiotom gospodarczym.   



 
§ 27. 

Komercjalizacja obejmuje następujące etapy:  
1) badanie wyniku pracy intelektualnej, pod kątem możliwości uzyskania i utrzymania ochrony 

prawnej;  
2) badanie potencjału komercjalizacyjnego wyniku pracy intelektualnej;  
3) znalezienie inwestora zainteresowanego wykorzystaniem wyniku;  
4) ustalenie formy i warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje i zawarcie 

odpowiednich umów;  
5) wykonanie umów zawartych w wyniku komercjalizacji.  
 

§ 28. 
Uczelnia osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w § 26 oraz ze sprzedaży 
urządzeń, aparatury oraz innej produkcji lub usług. 

 
§ 29. 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, może tworzyć 
spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać 
przychody z tego tytułu. 

2. Spółki, o których mowa w ust. 1 tworzy Rektor za zgodą senatu i Założyciela Uczelni. 
3. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 1, musi być związany z prowadzonymi przez 

Uczelnię badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 
 
 

§ 30. 
Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w § 28, jest roczny plan finansowy, który 
obejmuje: 
 1) przychody własne; 
 2) dotacje z budżetu państwa; 
 3) koszty, w tym: 

a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki, 
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 
c) koszty majątkowe. 

 
§ 31. 

1. Roczny plan rzeczowo-finansowy spółki, o której mowa w § 29, ustala dyrektor spółki, po 
zasięgnięciu opinii Rektora Uczelni. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje i zatwierdza Założyciel Uczelni i przedkłada go do 
zatwierdzenia Senatowi Uczelni. 

 
§ 32. 



Sprawozdanie finansowe spółki, o której mowa w § 29, zawierające także sprawozdanie z działalności 
spółki, rozpatruje i zatwierdza Założyciel i przedkłada go do zatwierdzenia Senatowi Uczelni. 
 

§ 33. 
Sprawozdanie z działalności spółki, o którym mowa w § 32, zawiera: 
 1) nazwę, siedzibę i adres spółki, o której mowa w § 29 oraz REGON i NIP; 
 2) imiona i nazwiska członków organów zarządzających oraz członków organów kontroli 

wewnętrznej spółki, sprawujących funkcje w okresie roku sprawozdawczego; 
 3) informacje ogólne o komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych obejmujące: 

a) rodzaj i liczbę prowadzonych badań i prac rozwojowych, ich stan zaawansowania lub datę 
ukończenia, 

b) podmioty, z którymi podpisano umowy i przebieg procesu poprzedzającego zawarcie umowy 
(przetargi, aukcje, negocjacje itp.), 

c) uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty; 
 4) informacje dotyczące działalności w zakresie zarządzania wynikami prac intelektualnych 

obejmujące: 
a) zasady wynagrodzeń lub opłat,  
b)  tabele wynagrodzeń twórcom,  
c) kopie uchwał określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw, 
d) wzory umów oraz innych aktów zawieranych z twórcami,  
e) wskazanie liczby umów zawartych z podmiotami korzystającymi z wyników pracy 

intelektualnej, 
f) wskazanie wysokości pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zarządzania w roku 

sprawozdawczym oraz wysokości i rodzaju dokonanych potrąceń, w tym prowizji za pobór 
wynagrodzeń i opłat, 

g) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych twórcom,  
h) omówienie sposobu zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi z opłat i wynagrodzeń, od 

czasu ich pobrania do czasu ich wypłaty uprawnionym; 
 5) wykaz uchwał podjętych przez organy spółki i jej Radę Programową, zawierający: numer, datę 

podjęcia oraz tytuł uchwały; 
 6) przewidywane kierunki rozwoju spółki. 
 

§ 34. 
Pomoc ze strony Uczelni na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz innych form ich transferu do gospodarki nie może przekroczyć 90% wartości kosztów 
określonych w § 37. 
 

§ 35. 
Przychody pochodzące z komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac 
rozwojowych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Uczelni i są przeznaczane na: 
1) 50% - wynagrodzenia twórców; 
2) 25% - fundusz rezerwowy na badania naukowe i prace rozwojowe; 



3) 25% - spółka, o której mowa w § 29.  
 

Rozdział V 
      Zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych 
 

§ 36. 
1. Przez „wyniki uzyskane przy pomocy Uczelni" rozumie się wyniki finansowane w całości lub 

częściowo ze środków Uczelni, a także nie finansowane przez Uczelnię, jeżeli dla ich uzyskania 
Uczelnia stworzyła warunki organizacyjne, techniczne, materiałowe i inne, bez których nie 
doszłoby do powstania wyniku. 

2. Na   korzystanie    z   majątku    Uczelni    stanowiącego    środki    techniczne i materialne przez   
pracownika do przeprowadzenia prac badawczych nie objętych stosunkiem pracy wymagana jest 
zgoda Rektora Uczelni i zawarcie umowy dotyczącej pokrycia kosztów wykorzystywania majątku 
Uczelni. 

3. Jeżeli utwory powstają w trakcie realizacji pracy wykonywanej przez zespół, w którym poza 
osobami, których Regulamin dotyczy, biorą także udział inne osoby lub wyniki zostaną uzyskane 
przy pomocy Uczelni, kierownik zespołu odpowiedzialny jest za  podpisanie  z tymi osobami  
umowy  zastrzegającej prawa majątkowe do utworu na rzecz Uczelni. 

4. Uczelnia wyodrębnia z własnych środków część funduszy i innych praw majątkowych 
przeznaczonych na pokrycie kosztów badań naukowych i prac rozwojowych wymienionych w § 37.  

 
§ 37. 

Do kosztów badań naukowych i prac rozwojowych zalicza się: 
 1) koszty zatrudnienia osób wykonujących badania naukowe lub prace rozwojowe; 
 2) koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w czasie wykonywania badań naukowych i prac 

rozwojowych, jeżeli takie narzędzia i sprzęt są używane w okresie dłuższym niż czas 
wykonywania badań naukowych i prac rozwojowych, za koszty przyjmuje się koszty amortyzacji 
w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; 

 3) koszty budynków i gruntów wykorzystywanych w czasie wykonywania badań naukowych i prac 
rozwojowych, w przypadku budynków za koszty przyjmuje się koszty amortyzacji w okresie 
wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w przypadku 
gruntów za koszty przyjmuje się koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające 
z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe; 

 4) koszty doradztwa lub równoważnych usług wykorzystywanych wyłącznie do celów wykonania 
badań naukowych i prac rozwojowych, nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem że w 
transakcji nie ma elementów zmowy; 

 5) inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone 
bezpośrednio w związku z wykonaniem badań naukowych i prac rozwojowych; 

 6) koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją czynności objętych badaniami; 
 7) koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych badaniami; 
 8) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań naukowych i 

prac rozwojowych. 
 

§ 38. 



Uczelnia nabywa prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami przedmiotowych 
wyników pracy intelektualnej, jeżeli powstały one w wyniku badań w ramach wykonywania 
obowiązków pracowniczych.  
 

Rozdział VI 
 Przepisy końcowe 

 
§ 39. 

W oparciu o akty prawa wymienione w § 2 ust. 1 lit. a-c i inne ogólnie obowiązujące przepisy 
Uczelnia zapewnia opiekę nad ochroną praw autorskich oraz innych będących przedmiotem 
niniejszego regulaminu, a w szczególności poprzez samodzielne sprawowanie ochrony, powierzanie 
ich ochrony wyspecjalizowanym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
wytaczanie powództw cywilnych oraz składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw.  
 . 

§ 40. 
Postanowienia Regulaminu dotyczące twórców wyników prac intelektualnych mają także 
odpowiednie zastosowanie do współtwórców. Współtwórcy wyniku obowiązani są do uzgadniania 
swego stanowiska w sprawach ich dotyczących i wyznaczania pełnomocnika do reprezentowania ich 
interesów wobec Uczelni.  
 

§ 41. 
1. Decyzje w sprawach objętych Regulaminem podejmuje w imieniu Uczelni, Rektor.  
2. Rektor może upoważnić inną osobę do podejmowanie decyzji, o której mowa w ust. 1.  

 
§ 42. 

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu jest w szczególności naruszeniem obowiązków 
pracowniczych regulowanych Kodeksem pracy pociągającym za sobą konsekwencje określone w 
przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w Kodeksie pracy.  
 

§ 43. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustaw:  

1) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2006 r. nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.),  

2) z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 
1117, z późn.zm.),  

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

4) z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. 
zm.),  

5) z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615, z 
późn. zm.),  

6) z dnia 8 czerwca 2010 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.),  



7) oraz przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.  
 
Przepisy te mają także zastosowanie do interpretacji postanowień Regulaminu.  

 
§ 44. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku, tj. z dniem 15 marca 2013 r.  

 
 
Zatwierdzam  
     
     Rektor  

 
 
 
 


