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Rozdział  5  

Pracownicy uczelni 

 

Art.  112.  [Pracownicy uczelni]  

Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi. 

 

Art.  113.  [Wymagania wobec nauczycieli akademickich]  

Nauczycielem akademickim może być osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie; 

2) nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8; 

3) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3. 

 

Art.  114.  [Grupy pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi]  

Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 

1) dydaktycznych; 

2) badawczych; 

3) badawczo-dydaktycznych. 

 

Art.  115.  [Obowiązki nauczycieli akademickich]  

1.  Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem: 

1) dydaktycznym - należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w 

kształceniu doktorantów; 

2) badawczym - należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w 

kształceniu doktorantów; 

3) badawczo-dydaktycznym - należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i 

wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. 

 

2.  Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na 

rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

 

Art.  116.  [Stanowiska nauczycieli akademickich]  

1.  Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 



3) adiunkta; 

4) asystenta. 

 

2.  Na stanowisku: 

1) profesora - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora; 

2) profesora uczelni - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień 

doktora oraz znaczące osiągnięcia: 

a) dydaktyczne lub zawodowe - w przypadku pracowników dydaktycznych, 

b) naukowe lub artystyczne - w przypadku pracowników badawczych, 

c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne - w przypadku pracowników badawczo-

dydaktycznych; 

3) adiunkta - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora; 

4) asystenta - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera albo równorzędny. 

3.  Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora. 

4.  Statut uczelni może określać: 

1) również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niż określone w ust. 1 oraz 

wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania; 

2) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których 

mowa w ust. 1, dla poszczególnych grup pracowników; wymagania te nie mogą dotyczyć 

posiadania lub obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub 

tytułu profesora. 

5.  Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor. 

6.  Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza uczelnią na 

zasadach oraz w jednostkach określonych w regulaminie pracy. 

7.  Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o 

indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 1231). 

 

Art.  117.  [Nawiązanie stosunku pracy]  

1.  Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni następuje na podstawie umowy o 

pracę. 

2.  Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest zawierana na 

czas: 

1) nieokreślony albo 

2) określony na okres do 4 lat. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela 

akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128, może być zawarta umowa o 

pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz w przypadku zatrudnienia na czas 

określony nauczycieli akademickich: 

1) dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, 



2) którzy pobierają świadczenie emerytalne 

- przepisów art. 251 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040, 1043 i 1495) nie stosuje się. 

 

Art.  118.  [Zakaz powstania podległości służbowej między osobami bliskimi]  

1.  W uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między 

małżonkami oraz osobami: 

1) prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe; 

2) pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia 

albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rektorów. 

 

Art.  119.  [Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego]  

1.  Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni 

publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut. 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum 

Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową; 

2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez 

NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu 

badawczego; 

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

b) przez inny podmiot przyznający grant. 

3.  Informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP na 

stronach podmiotowych uczelni, ministra oraz ministra nadzorującego uczelnię w terminie 30 

dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu. 

4.  Informację o konkursie udostępnia się także w języku angielskim na stronach 

internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, 

przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 30 dni przed 

konkursem. 

 

Art.  120.  [Wskazanie uczelni jako podstawowego miejsca pracy]  

1.  W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy. 

2.  Warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko 

jedno podstawowe miejsce pracy. 

 



Art.  121.  [Osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora]  

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej wykonuje 

przewodniczący rady uczelni, a w uczelni niepublicznej - założyciel. 

 

Art.  121a.  [Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego będącego 

sędzią TK, SN lub NSA]  

1.  Nie można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić warunków pracy nauczyciela 

akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

2.  Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, zawarta na czas 

określony staje się, z dniem objęcia stanowiska sędziego, umową o pracę na czas 

nieokreślony. 

3.  W przypadku nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, który utracił urząd 

sędziego albo utracił uprawnienie do stanu spoczynku nie stosuje się ograniczenia, o którym 

mowa w ust. 1. 

4.  Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, który utracił urząd 

sędziego albo utracił uprawnienie do stanu spoczynku wygasa, z wyłączeniem sytuacji 

zrzeczenia się urzędu sędziego albo uprawnienia do stanu spoczynku. 

 

Art.  122.  [Legitymacja służbowa]  

1.  Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wydaje mu legitymację służbową. 

2.  Uczelnia pobiera opłatę za wydanie legitymacji służbowej w wysokości nie większej niż 

koszt jej wytworzenia. 

3.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej oraz sposób potwierdzania jej ważności, mając 

na uwadze potrzebę poświadczenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego. 

 

Art.  123.  [Wypowiedzenie umowy o pracę z nauczycielem akademickim]  

1.  Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w 

przypadku: 

1) otrzymania oceny negatywnej, o której mowa w art. 128 ust. 1; 

2) podjęcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której 

mowa w art. 125 ust. 1. 

 

2.  Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w 

przypadku otrzymania dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 128 ust. 

1. 

3.  Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z 

zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

 

Art.  124.  [Wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim]  



Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku: 

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 113; 

2) stwierdzenia, że zawarcie umowy o pracę nastąpiło na podstawie fałszywych lub 

nieważnych dokumentów; 

3) orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6; 

4) orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, w 

przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela 

akademickiego; 

5) orzeczenia kary pozbawienia wolności. 

 

Art.  125.  [Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego]  

1.  Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym 

miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie 

tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. 

2.  W terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę rektor wyraża zgodę albo odmawia jej 

wyrażenia. Odmowa wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia. 

3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie: 

1) w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub 

porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem albo 

udziałowcem; 

2) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz 

z 2019 r. poz. 1043 i 1820); 

3) w instytucjach kultury; 

4) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

4.  Wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej 

wymaga uzyskania zgody rady uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. 

5.  W przypadku pełnienia funkcji rektora kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda, 

ulega przedłużeniu o 4 miesiące. W przypadku nieuzyskania zgody, rektor zaprzestaje 

wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

kadencji. 

6.  W przypadku wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego bez zgody minister 

stwierdza wygaśnięcie mandatu rektora. Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem doręczenia 

tego stwierdzenia. 

7.  Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora 

uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy. 

8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli akademickich i rektora uczelni 

niepublicznej, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Wygaśnięcie mandatu rektora stwierdza organ 

powołujący rektora, a w przypadku braku takiego organu - założyciel. 

 

Art.  126.  [Regulamin pracy; określenie warunków wynagradzania za pracę]  



1.  Uczelnia wprowadza regulamin pracy. 

2.  Uczelnia publiczna ustala warunki wynagradzania za pracę w zakładowym układzie 

zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania. 

3.  (uchylony). 

 

Art.  127.  [Czas pracy nauczyciela akademickiego; pensum]  

1.  Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. 

2.  Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1) do 240 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo-dydaktycznego, 

2) do 180 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo-dydaktycznego 

zatrudnionego na stanowisku profesora, 

3) do 360 godzin dydaktycznych - dla pracownika dydaktycznego, 

4) do 540 godzin dydaktycznych - dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na 

stanowisku lektora lub instruktora, jeżeli statut uczelni przewiduje takie stanowisko 

- przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 

3.  Do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na kształcenie 

doktorantów. 

4.  Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup 

pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla 

poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin 

pracy. 

5.  Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią na zasadach 

określonych w regulaminie pracy. 

6.  W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, 

nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w 

godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym: 

1) 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - dla pracownika badawczo-

dydaktycznego; 

2) 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - dla pracownika dydaktycznego. 

7.  Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym 

dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. 

8.  Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia 

przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego 

zgody. 

 

Art.  128.  [Okresowa ocena nauczycieli akademickich]  

1.  Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności 

w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115, oraz przestrzegania 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. 

Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. 



2.  Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora. W 

przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 

urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby 

wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o 

czas tej nieobecności. 

3.  Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk 

oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, 

związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest 

przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. 

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za 

spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu 

przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie. 

4.  Uczelnia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku 

akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego 

obowiązków związanych z kształceniem. 

5.  Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa rektor. 

6.  Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4. 

7.  Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora. 

8.  W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

 

Art.  129.  [Urlop wypoczynkowy]  

1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze 36 dni roboczych w roku. 

2.  W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy, nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent 

pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu. 

3.  Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu 

pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 

4.  Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopów, o 

których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, określa regulamin pracy. 

 

Art.  130.  [Płatny urlop naukowy]  

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu: 

1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej 

uczelni - płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w 

celu przeprowadzenia badań; 

2) przygotowującemu rozprawę doktorską - płatnego urlopu naukowego w wymiarze 

nieprzekraczającym 3 miesięcy; 



3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo 

dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach 

naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o 

współpracy naukowej; 

4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych 

prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz. 

 

Art.  131.  [Płatny urlop dla poratowania zdrowia]  

1.  Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w 

pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni przysługuje 

prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

2.  Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, 

jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. 

3.  Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 

3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania 

zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku. 

4.  W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego. 

5.  Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na podstawie orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego 

zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie. 

6.  Orzeczenie lekarskie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań 

profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny 

pracy, z którą uczelnia zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). 

7.  Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez rektora 

na wniosek nauczyciela akademickiego. 

 

Art.  132.  [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego]  

1.  Nauczycielowi akademickiemu oraz uczelni przysługuje odwołanie od orzeczenia 

lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na jego 

miejsce zamieszkania. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez lekarza 

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie przysługuje do instytutu 

badawczego działającego w zakresie medycyny pracy, położonego najbliżej miejsca 

zamieszkania nauczyciela akademickiego. 

2.  Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. 

3.  Lekarz przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją badań podmiotowi właściwemu do 

jego rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

4.  Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania przez podmiot właściwy do jego rozpatrzenia. 

5.  Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. 



 

Art.  133.  [Ponoszenie przez uczelnię kosztów badań lekarskich]  

Koszty badań lekarskich, o których mowa w art. 131 ust. 7 oraz w art. 132 ust. 4, ponosi, nie 

częściej niż raz na 3 lata, uczelnia. 

 

Art.  134.  [Delegacja ustawowa]  

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie, 

czy stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz 

określenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, 

2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w pkt 1, 

3) wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego, o którym 

mowa w pkt 1 

- mając na uwadze konieczność obiektywnej oceny stanu zdrowia, a także zapewnienia 

jednolitości stosowanych dokumentów. 

 

Art.  135.  [Wynagrodzenie w okresie urlopu wypoczynkowego oraz za czas płatnych 

urlopów]  

1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego 

wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki 

wynagrodzenia są obliczane na podstawie jego średniego wynagrodzenia z okresu 12 

miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, 

średnie wynagrodzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek 

wynagrodzenia obowiązujących na dzień rozpoczęcia urlopu. 

2.  Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, 

oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

3.  Okresy płatnych urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, zalicza się do 

okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze. 

4.  Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustala się, 

stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

 

Art.  136.  [Składniki wynagrodzenia pracownika uczelni publicznej]  

1.  Wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego, 

2) dodatku za staż pracy 

- które stanowią stałe składniki wynagrodzenia. 

 

2.  Pracownik uczelni publicznej może otrzymywać: 

1) dodatek funkcyjny, 

2) dodatek zadaniowy, 

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, 



4) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 

5) premię - w przypadku pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, 

6) inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo 

regulaminie wynagradzania 

- które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia. 

 

Art.  137.  [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego]  

1.  Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla 

nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że 

dla: 

1) profesora uczelni - wynosi nie mniej niż 83%, 

2) adiunkta - wynosi nie mniej niż 73% 

- wynagrodzenia profesora. 

 

2.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia profesora, mając na uwadze adekwatność 

wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku. 

 

Art.  138.  [Dodatki do wynagrodzenia]  

1.  Dodatek za staż pracy przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 

każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od 

czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2.  Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu kierowania zespołem, w skład którego wchodzi 

nie mniej niż 5 osób, w tym osoba kierująca. Wysokość dodatku funkcyjnego nie może 

przekroczyć 67% wynagrodzenia profesora i jest uzależniona od liczby członków zespołu 

oraz stopnia złożoności zadań. 

3.  Dodatek zadaniowy może być przyznany z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków 

służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter 

pracy lub warunki jej wykonywania. Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 

80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

4.  Dodatek funkcyjny i dodatek zadaniowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. 

 

Art.  139.  [Wypłata wynagrodzenia]  

Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, jest wypłacane 

nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry. Prawo to wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten 

miesiąc wynagrodzenie. 

 

Art.  140.  [Ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

rektora]  



1.  Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora uczelni publicznej ustala minister 

na wniosek rady uczelni. 

2.  Wynagrodzenie zasadnicze rektora uczelni publicznej nie może być wyższe niż 300% 

średniego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na 

którym zatrudniony jest rektor, obliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia za rok 

kalendarzowy poprzedzający rok wyboru rektora. 

3.  Wysokość dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej nie może przekroczyć 100% 

wynagrodzenia profesora. 

4.  Rada uczelni może przyznać rektorowi uczelni publicznej dodatek zadaniowy na 

zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3. 

5.  Wynagrodzenia rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje organów w 

uczelni publicznej są jawne. 

 

Art.  141.  [Prawo do nagrody jubileuszowej]  

1.  Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 

wieloletniej pracy w wysokości: 

1) 75% wynagrodzenia miesięcznego - za 20 lat pracy; 

2) 100% wynagrodzenia miesięcznego - za 25 lat pracy; 

3) 150% wynagrodzenia miesięcznego - za 30 lat pracy; 

4) 200% wynagrodzenia miesięcznego - za 35 lat pracy; 

5) 300% wynagrodzenia miesięcznego - za 40 lat pracy; 

6) 400% wynagrodzenia miesięcznego - za 45 lat pracy. 

 

2.  Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody zalicza się wszystkie 

zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3.  Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w której jest zatrudniony w dniu upływu 

okresu uprawniającego go do nagrody. 

4.  Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż 1 stosunku pracy okresy 

uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. 

5.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę albo rentę z 

tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do nagrody 

zgodnie z ust. 1 brakuje mniej niż 12 miesięcy. 

 

Art.  142.  [Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej]  

1.  Podstawę do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie 

przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to 

korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, przy czym 

uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane 

do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 



2.  Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu 

pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę do obliczenia wysokości nagrody stanowi 

wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

 

Art.  143.  [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]  

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek 

sfery budżetowej. 

 

Art.  144.  [Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych]  

1.  Dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim 

rocznych wynagrodzeń osobowych. Wysokość odpisu może być zmniejszona po uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni. 

2.  W uczelni publicznej mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne 

wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30%. 

3.  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni 

publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej 

sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 

pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.). 

4.  Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią w uczelni publicznej jeden fundusz. 

5.  Z zakładowego żłobka i klubu dziecięcego może korzystać dziecko pracownika uczelni, 

studenta lub doktoranta. 

6.  Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730 i 2020), zwiększają zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. 

7.  W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

 

Art.  145.  [Nagrody rektora]  

1.  Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą 

otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora. 

2.  Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora w wysokości: 

1) 2% planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla 

nauczycieli akademickich; 

2) 1% planowanych przez uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

Art.  146.  [Odprawa]  

1.  Nauczycielowi akademickiemu przechodzącemu na emeryturę albo rentę z tytułu 

niezdolności do pracy przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w uczelni stanowiącej 



jego podstawowe miejsce pracy, w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego 

otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika niebędącego nauczycielem 

akademickim. 

3.  Pracownik uczelni, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 

 

Art.  147.  [Stosowanie przepisów k.p.; właściwość sądów pracy]  

1.  W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w 

ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2.  Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatrują sądy pracy. 

 

Rozdział  6  

Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how 

 

Art.  148.  [Akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii]  

1.  Uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra 

transferu technologii. 

2.  Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wspierania działalności 

gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i studentów. 

3.  Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie jednostki 

ogólnouczelnianej albo spółki kapitałowej. Inkubator w formie jednostki ogólnouczelnianej 

działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat. 

4.  Centrum transferu technologii tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej, 

polegającej na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi 

wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na 

podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. 

5.  Centrum transferu technologii może być utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej 

i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat. 

6.  W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub 

centrum transferu technologii tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje 

określone są w ich regulaminach. 

7.  Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki 

ogólnouczelnianej lub centrum transferu technologii zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii 

senatu spośród kandydatów przedstawionych przez ich rady nadzorujące. 

 

Art.  149.  [Tworzenie przez uczelnię spółek celowych]  

1.  Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu 

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 działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, może tworzyć 

wyłącznie jednoosobowe spółki kapitałowe, z zastrzeżeniem art. 150 ust. 1, zwane dalej 

"spółkami celowymi". Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może 



wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników działalności 

naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Spółkę celową tworzy rektor za 

zgodą senatu. 

2.  Uczelnia, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej: 

1) zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w ust. 1, w 

zakresie komercjalizacji bezpośredniej; 

2) zarządzanie infrastrukturą badawczą. 

3.  Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie zadań, o 

których mowa w art. 11. 

4.  Spółka celowa może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą wyodrębnioną 

organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w ust. 1. 

 

Art.  150.  [Tworzenie spółek celowych przez kilka uczelni; przystępowanie uczelni do 

spółek celowych]  

1.  Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni 

niepublicznych. Uczelnia publiczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną 

uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej 

przez inną uczelnię niepubliczną. Wspólnikami lub akcjonariuszami spółki celowej mogą być 

wyłącznie uczelnie. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powierzyć spółce celowej 

zadania, o których mowa w art. 149 ust. 2, w drodze odrębnej umowy. 

 

Art.  151.  [Ograniczenie stosowania przepisów o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym]  

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.  152.  [Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i 

prawami własności przemysłowej; regulamin korzystania z infrastruktury badawczej]  

1.  Senat uchwala: 

1) regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który określa w szczególności: 

a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie 

ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności 

przemysłowej, 

b) zasady wynagradzania twórców, 

c) zasady i procedury komercjalizacji, 

d) zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz 

świadczenia usług w zakresie działalności naukowej; 

2) regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, który określa w szczególności: 



a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej, 

b) zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do 

prowadzenia działalności naukowej przez podmioty inne niż wskazane w lit. a. 

 

2.  W regulaminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej określa ponadto: 

1) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 

pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią; 

2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i 

studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z 

tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji 

oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części 

środków uzyskanych z komercjalizacji; 

3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną: 

a) informacji o decyzjach, o których mowa w art. 154 ust. 1 i 3, oraz 

b) części przysługujących mu środków uzyskanych z komercjalizacji. 

 

Art.  153.  [Wyniki badań naukowych, prac rozwojowych i twórczości artystycznej 

objęte przepisami ustawy]  

Do wyników: 

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny, 

2) prac rozwojowych, 

3) twórczości artystycznej 

- powstałych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze 

stosunku pracy oraz do know-how związanego z tymi wynikami stosuje się przepisy art. 154-

157. 

 

Art.  154.  [Komercjalizacja wyników badań]  

1.  Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach działalności naukowej 

oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku złożenia przez pracownika 

oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi 

know-how, uczelnia w terminie 3 miesięcy podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji. 

2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej w 

terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach działalności 

naukowej i związanym z nimi know-how. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia 

złożenia oświadczenia. 

3.  W przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niedokonywaniu 

komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia 

jest obowiązana, w terminie 30 dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia 

bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej 



oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z 

własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, 

przekazanymi zgodnie z ust. 6 pkt 2. Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw nie może być 

wyższe niż 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

4.  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, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory 

te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 6 pkt 2, 

przysługują uczelni publicznej. 

5.  Przepisy ust. 1-4 oraz art. 157 nie dotyczą przypadków, gdy działalność naukowa była 

prowadzona: 

1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą tę działalność, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na 

rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy; 

2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 

działalności naukowej oraz know-how związanym z tymi wynikami. 

6.  Pracownik uczelni publicznej jest obowiązany do: 

1) zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z 

tymi wynikami, 

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

własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych 

potrzebnych do komercjalizacji, 

3) powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania 

wyników, 

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

uzyskania praw wyłącznych 

- nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni. 

 

Art.  155.  [Udział pracownika w zyskach z komercjalizacji wyników badań]  

1.  W przypadku komercjalizacji pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej 

niż: 

1) 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, 

obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, 

które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową; 

2) 50% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej 

komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio 



związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę 

celową. 

 

2.  W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przysługuje 

25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie 

więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały 

poniesione przez pracownika. 

3.  Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w 

szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu 

komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych 

przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w art. 154 

ust. 3. 

 

Art.  156.  [Udział zespołów badawczych w zyskach z komercjalizacji wyników badań]  

1.  Przepisy art. 154 i art. 155 w zakresie dotyczącym odpowiednio wysokości 

wynagrodzenia oraz udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji określają wysokość 

łącznego wynagrodzenia oraz udziału w tych środkach, przysługujących: 

1) pracownikom wchodzącym w skład zespołu badawczego - od uczelni publicznej; 

2) uczelni publicznej - od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego. 

 

2.  Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od uczelni 

publicznej przysługującej mu części udziału w środkach z komercjalizacji, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

3.  Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej 

za zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do wysokości przypadającego mu udziału 

we współwłasności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 

wynikami. 

 

Art.  157.  [Umowa w sprawie praw do wyników badań i ich komercjalizacji]  

Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-

how związanym z tymi wynikami, o których 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. 

 

Art.  158.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o ochronie praw własności 

intelektualnej]  

W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 

501 i 2309) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 432). 

 



Art.  159.  [Utworzenie przez uczelnię spółki kapitałowej lub przystępowanie do takiej 

spółki]  

1.  Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub 

zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich, wspólnie 

z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum Łukasiewicz, 

instytutami Sieci Łukasiewicz lub innymi podmiotami. 

2.  Decyzję o utworzeniu spółki, o której mowa w ust. 1, lub przystąpieniu do niej podejmuje 

rektor za zgodą senatu. 

3.  Uprzedniego zgłoszenia ministrowi wymaga: 

1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem 

innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz 

lub instytut Sieci Łukasiewicz; 

2) przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki, o której mowa w ust. 1, której 

wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut 

badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz. 

4.  Minister, w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw wobec 

zamiaru dokonania czynności, o której mowa w ust. 3. 

5.  Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli minister nie wniósł 

sprzeciwu w terminie. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia 

zgłoszenia wymaga nowego zgłoszenia. 

6.  Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum 

Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w ust. 1, 

której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub udziały stanowiące 

łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego. 

 


