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Podstawę uchwalenia Regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164 

poz. 1365, tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dn. 4.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, 

Nr 24, poz. 83, tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  
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Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin ma zastosowanie do utworów pracowniczych oraz pracowniczych 

wykonań artystycznych stworzonych (dokonanych) przez pracowników Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwanej dalej Akademią. 

2. Do utworów i wykonań artystycznych stworzonych (dokonanych) przez osoby 

niebędące pracownikami Akademii, oraz utworów i wykonań artystycznych 

stworzonych (dokonanych) przez pracownika poza zakresem obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy, niniejszy Regulamin ma zastosowanie tylko wtedy, 

gdy umowa zawarta między Akademią a tymi osobami tak będzie stanowić. 

3. W stosunku do utworów i wykonań artystycznych stworzonych (dokonanych) 

przez pracowników Akademii na podstawie osobno zawieranych umów mają 

zastosowanie ustalenia zawarte w takich umowach. 

4. Postanowienia Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 dotyczą także studentów 

wszystkich stopni studiów w tym również doktorantów.  

§ 2 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się pojęcie „utworu” oraz 

„wykonania artystycznego” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Utwór uważa się za utwór pracowniczy, jeżeli zostały spełnione łącznie 

następujące przesłanki: 

a) jego stworzenie należy do zakresu obowiązków pracownika; 

b) powstał w okresie trwania stosunku pracy pracownika w Akademii. 

3. Wykonanie artystyczne uważa się za pracownicze wykonanie artystyczne jeżeli 

zostały łącznie spełnione następujące warunki: 

a) jego dokonanie należy do zakresu obowiązków pracownika; 

b) zostało dokonane w okresie trwania stosunku pracy pracownika w 

Akademii. 

4. Za należące do zakresu obowiązków pracowników Akademii należy uznać w 

szczególności: 

a) kształcenie i wychowywanie studentów; 

b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
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c) rozwijanie twórczości naukowej i artystycznej; 

d) uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni; 

e) inne obowiązki wynikające bezpośrednio z umowy o pracę. 

5. W przypadku jeżeli stworzenie danego utworu (dokonanie wykonania 

artystycznego) nie należy do zakresu obowiązków pracownika, utwór ten 

(wykonanie artystyczne) nie jest utworem pracowniczym (pracowniczym 

wykonaniem artystycznym) choćby Akademia w jakikolwiek sposób pomagała bądź 

współuczestniczyła w jego tworzeniu (dokonaniu). Stosunek prawny, którego 

przedmiotem jest taki utwór (wykonanie artystyczne) może regulować odrębna 

umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a Akademią. 

6. W szczególności za utwory pracownicze mogą być uznane: 

a) programy autorskie i konspekty prowadzonych zajęć 

b) inscenizacje powstałe w ramach opieki nad audycjami studenckimi 

c) referaty i inne wystąpienia prezentowane podczas sesji i konferencji 

naukowych zarówno organizowanych przez Akademię, jak i inne jednostki 

w kraju lub za granicą 

d) projekty i konspekty projektów naukowych i artystycznych powstałe w 

wyniku realizacji planów pracy wydziałów, katedr i zakładów 

e) utwory (na przykład kompozycje) powstałe w wyniku realizacji projektów 

naukowych i artystycznych realizowanych w ramach badań własnych 

finansowanych ze środków na działalność statutową oraz z innych środków 

pochodzących ze źródeł finansowania nauki 

f) realizacje dźwiękowe i audiowizualne będące częścią innych utworów 

pracowniczych (w tym rejestracji koncertów, recitali, egzaminów 

dyplomowych itp.)  

g) inne utwory spełniające warunki określone w ust. 2. 

7. W szczególności za pracownicze wykonania artystyczne mogą być uznane: 

a) występy artystyczne aktorskie, recytatorskie, dyrygenckie, instrumentalne, 

wokalne, wokalno-instrumentalne, taneczne, pantomimiczne; 

b) wszelkie formy twórczego przyczynienia się do powstania wykonania 

artystycznego. 

8. W szczególności utworami pracowniczymi lub pracowniczymi wykonaniami 

artystycznymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie będą: 
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a) występy artystyczne prezentowane podczas koncertów w Akademii lub 

poza jej siedzibą, o ile nie stanowią wypełniania obowiązków wynikających 

z umowy o pracę  

b) występy artystyczne o charakterze koncertów promocyjnych – w tym także 

w ramach tzw. „Wieczorów Muzycznych” – chyba, że ich realizacja została 

przewidziana w planach pracy wydziałów, katedr i zakładów; 

c) utwory powstałe w wykonaniu umów zawartych pomiędzy Akademią a 

podmiotami zewnętrznymi, lecz nie będące rezultatem wykonywania 

obowiązków wynikających z umowy o pracę, nawet jeżeli były realizowane 

za pomocą środków i aparatury (instrumentów) Akademii; 

d) utwory powstałe w wyniku realizacji odrębnie zawieranych umów o dzieło i 

umów zleceń 

e) utwory powstałe bez związku z badaniami własnymi i bez związku z 

realizacją planów pracy wydziałów, katedr i zakładów 

f) inne utwory nie spełniające warunków określonych w ust. 2 i 3. 

9. Utwory stworzone w czasie przebywania pracownika, studenta lub doktoranta 

na stypendium naukowym lub podczas płatnego urlopu naukowego uważa się za 

stworzone w ramach stosunku pracy. 

10. Przez opublikowanie rozumie się zwielokrotnienie utworu lub rejestracji 

wykonania artystycznego i publiczne udostępnienie egzemplarzy. 

11. Przez rozpowszechnienie rozumie się jakikolwiek sposób publicznego 

udostępnienia utworu lub wykonania artystycznego. 

Rozdział II. Prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i 
doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz praw własności przemysłowej 

§ 3 

1. Twórcy w stosunku do utworów pracowniczych przysługują autorskie prawa 

osobiste, a w szczególności prawo do: 

a) autorstwa utworu; 

b) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo; 

c) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
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d) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

e) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

2. Wykonawcy w stosunku do pracowniczych wykonań artystycznych przysługuje 

prawo do ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie: 

a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy 

pominięcie jest zwyczajowo przyjęte, 

b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania 

anonimowości albo posłużenia się pseudonimem, 

c) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym 

zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię, 

d) decydowania o pierwszym udostępnieniu wykonania publiczności, 

e) decydowania o utrwaleniu wykonania. 

3. Twórca i wykonawca są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa 

autorskiego w zakresie stworzonego utworu (dokonanego wykonania 

artystycznego) – w tym do wyraźnego oznaczenia fragmentów wykorzystanych 

utworów innych autorów oraz do uzyskania odpowiednich zgód na użycie 

wykorzystanych materiałów objętych prawami autorskimi. 

§ 4 

1. Akademia nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu pracowniczego z 

chwilą jego przyjęcia. Przyjęcie utworu następuje w sposób dorozumiany z chwilą 

jego przekazania Akademii przez twórcę i nie wymaga odrębnego aktu. 

2. Akademia nabywa prawa do korzystania (na określonych przez przepisy prawne 

polach eksploatacji) z pracowniczego wykonania artystycznego oraz do 

rozporządzania tymi prawami z chwilą jego dokonania. O pracowniczych 

wykonaniach artystycznych dokonywanych publicznie albo zarejestrowanych poza 

siedzibą Akademii wykonawca informuje Akademię najpóźniej w rocznym 

sprawozdaniu z działalności naukowej i artystycznej. 

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 następuje w granicach 

wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. 

4. Z uwagi na treść postanowień ust. 3 w związku z § 2 ust. 4 Regulaminu uznaje 

się, że wykonawca ma prawo do sprzeciwienia się upowszechnieniu rejestracji 

pracowniczego wykonania artystycznego, jeżeli po jego dokonaniu uznał, że 

upowszechnienie może zagrażać jego istotnym interesom twórczym. Wyrażenie 
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sprzeciwu powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni od 

dnia rejestracji. 

5. Przekazanie utworu pracowniczego powinno nastąpić niezwłocznie po jego 

stworzeniu. 

6.  Za przekazanie utworu pracowniczego uważa się dostarczenie utworu 

kierownikowi jednostki zatrudniającej lub odpowiedniemu kierownikowi katedry. 

Ponadto: 

a) w przypadku utworów pracowniczych, których dostarczenie mogłoby być 

utrudnione albo nie jest zwyczajowo przyjęte za przekazanie należy uznać 

powiadomienie kierownika jednostki zatrudniającej lub kierownika 

odpowiedniej katedry o stworzeniu takiego utworu. 

b) zamieszczenie informacji o stworzeniu utworu w rocznym sprawozdaniu z 

działalności naukowej i artystycznej jest równoznaczne z przekazaniem 

utworu pracowniczego. 

7. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie trzech miesięcy od 

przekazania utworu pracowniczego o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia 

od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim 

terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. 

8. Prawa do utworów pracowniczych lub pracowniczych wykonań artystycznych 

finansowanych lub współfinansowanych przez organy administracji, w tym właściwe 

w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, inne podmioty zewnętrzne lub 

wykonywane w ramach programów międzynarodowych lub wspólnotowych 

przysługują Akademii zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów. 

9. Pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w związku z nabyciem 

przez Akademię praw majątkowych do utworu pracowniczego lub praw do 

korzystania z pracowniczego wykonania artystycznego (praw do rozporządzania 

tymi prawami). 

§ 5 

1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, Akademii przysługuje 

pierwszeństwo opublikowania utworu pracowniczego, będącego utworem 

naukowym. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy 

od przekazania utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w 

okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.  
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2. Wyrażenie przez Akademię zgody na udział pracownika w przedsięwzięciu 

naukowym organizowanym przez inny podmiot (np. udział w konferencji), którego 

zwyczajowym efektem jest opublikowanie utworu naukowego jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się przez Akademię prawa pierwszeństwa opublikowania tego utworu. 

3. Jeżeli Akademia w okresie jednego roku od daty przyjęcia utworu 

pracowniczego albo dokonania pracowniczego wykonania artystycznego, nie 

przystąpi do rozpowszechniania tego utworu lub wykonania, twórca lub wykonawca 

może wyznaczyć Akademii na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie 

utworu lub wykonania z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa 

uzyskane przez Akademię wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór 

utrwalono, powracają do twórcy lub wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.  

§ 6 

Akademia ma prawo zażądać umieszczenia w publikowanych dziełach informacji o 

tym, że utwór powstał w Akademii chyba, że praktyka związana z publikacją utworu 

u danego wydawcy zamieszczenia takich informacji nie przewiduje. 

§ 7 

1. Akademii przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej 

studenta. Jeżeli Akademia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy 

od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca 

dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. 

2. Za pracę dyplomową, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć pisemne prace 

licencjackie, magisterskie, doktorskie, a na kierunku kompozycja – kompozycję 

dyplomową. Nie uważa się za pracę dyplomową wykonań artystycznych. 

3. Student może za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub 

właściwego dziekana oraz za zgodą współwykonawców dokonać rejestracji 

dźwiękowej i/lub audiowizualnej wykonania artystycznego składającego się na 

recital dyplomowy dla celów archiwalnych.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 egzaminy wstępne oraz semestralne nawet jeżeli mają 

charakter otwarty nie mogą być rejestrowane w żadnej postaci. 

5. Egzaminy semestralne i egzaminy wstępne konkursowe na kierunkach 

wykonawczych mogą być rejestrowane dla celów archiwalnych i procedury 
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egzaminacyjnej. Jakiekolwiek udostępnienie zarejestrowanych egzaminów może 

nastąpić wyłącznie za zgodą kierownika jednostki, przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej oraz egzaminowanych studentów i współwykonawców 

Rozdział III. Zasady wynagradzania twórców 

§ 8 

1. Z zastrzeżeniem § 9 twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za 

opublikowanie utworu pracowniczego.  

2. Z zastrzeżeniem § 9 wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu 

dokonania pracowniczego wykonania artystycznego, publikowania rejestracji tego 

wykonania, najmu egzemplarza rejestracji lub jego publicznego odtwarzania. 

3. Zasady ustalania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 określa 

zarządzenie rektora, a każdorazową ich wysokość odrębna umowa zawierana 

przez Akademię z pracownikiem. 

§ 9 

1. Akademia może bez odrębnego wynagrodzenia korzystać z utworów 

pracowniczych i pracowniczych wykonań artystycznych w zakresie dozwolonego 

użytku określonego obowiązującymi przepisami. 

2. Akademia może bez odrębnego wynagrodzenia, pod warunkiem uwzględnienia 

praw określonych § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, wykorzystywać fragmenty utworów 

pracowniczych oraz pracowniczych wykonań artystycznych do celów promocji 

swojej działalności. Wykorzystywany fragment pracowniczego wykonania 

artystycznego nie może przekraczać 5 minut oraz połowy czasu trwania utworu lub 

jego samodzielnej części. 

3. Akademia może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału 

naukowego zawartego w utworze pracowniczym będącym utworem naukowym oraz 

w uzasadnionych przypadkach udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to 

wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie. 

4. Akademia może w uzasadnionych przypadkach udostępniać bez odrębnego 

wynagrodzenia treści prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich osobom 

trzecim. 
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5. Akademia może udostępniać utwory pracownicze dla celów badawczych lub 

poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) 

znajdujących się na terenie Akademii. 

6. Szczegółowe zasady udostępniania, o którym mowa w ust. 3–5 określa 

zarządzeniem rektor po zasięgnięciu opinii senatu Akademii. 

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

§ 10 

W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Akademia 

podejmuje działania określone w art. 86a i art.86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 11 

Przedmiotem komercjalizacji są wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

twórczość artystyczna upowszechnione w utworach pracowniczych oraz 

pracowniczych wykonaniach artystycznych, do których odpowiednie prawa 

przysługują Akademii. 

§ 12 

Akademia powinna dołożyć wszelkich starań zmierzających do publikowania 

osiąganych w ramach jej działalności wyników badań naukowych, prac 

rozwojowych i twórczości artystycznej i udostępniania ich za wynagrodzeniem 

innym podmiotom. 

§ 13 

1. Poprzez komercjalizację rozumie się: 

a) przeniesienie przez Akademię na rzecz osób trzecich autorskich praw 

majątkowych lub praw pokrewnych do utworu pracowniczego lub 

wykonania artystycznego na podstawie pisemnej umowy ze wskazaniem 

pól eksploatacji, które znane są w chwili zawarcia tej umowy; 
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b) przeniesienie przez Akademię na rzecz osób trzecich uprawnienia do 

korzystania z utworu pracowniczego lub wykonania artystycznego na 

podstawie pisemnej umowy ze wskazaniem pól eksploatacji, które znane 

są w chwili zawarcia tej umowy; 

c) działalność, o której mowa w § 14 Regulaminu. 

2. Przeniesienie praw lub uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a i b może 

nastąpić za uzasadnionym ekonomicznie wynagrodzeniem lub w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach bez wynagrodzenia. 

§ 14 

1. Komercjalizacja utworów pracowniczych oraz pracowniczych wykonań 

artystycznych może być dokonywana w szczególności poprzez: 

a) publikację i sprzedaż wydawnictw książkowych Akademii; 

b) publikację i sprzedaż wydawnictw nutowych Akademii; 

c) publikację i sprzedaż wydawnictw płytowych Akademii; 

d) organizację występów artystycznych w siedzibie Akademii i poza nią; 

e) publikację utworów pracowniczych oraz rejestracji pracowniczych wykonań 

artystycznych na platformie cyfrowej Akademii (Cyfrowym Archiwum 

Utworów Muzycznych) oraz poprzez inne środki publicznego udostępniania 

utworów. 

2. Szczegółowe zasady publikacji, o których mowa w ust. 1 określają Regulamin 

Senackiej Komisji Wydawniczej, regulamin platformy cyfrowej Akademii (Cyfrowego 

Archiwum Utworów Muzycznych) i odpowiednie zarządzenia rektora. 

Rozdział V. Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczenia usług naukowo-badawczych 

§ 15 

Akademia może w związku z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych zezwolić na odpłatne 

lub nieodpłatne korzystanie z zasobów Akademii takich jak pomieszczenia, 

instrumenty, zbiory biblioteczne, aparatura nagraniowa, obsługa administracyjna i 

merytoryczna. 
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§ 16 

Zapotrzebowanie na wykorzystanie konkretnego składnika majątku Akademii w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 

usług naukowo-badawczych pracownicy Akademii mogą składać za pośrednictwem 

odpowiednich kierowników jednostek do osoby upoważnionej do dysponowania 

danym składnikiem majątku Akademii. 

§ 17 

Szczegółowe zasady korzystania z majątku Akademii wykorzystywanego do 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 

usług naukowo-badawczych określa zarządzenie rektora wydane po zasięgnięciu 

opinii kanclerza i kwestora. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 18 

Naruszenie postanowień Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków 

pracowniczych   i może spowodować zastosowanie przepisów o odpowiedzialności 

przewidzianej w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym lub w Kodeksie Pracy. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 

164 poz. 1365, tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dn. 

4.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83, 

tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. 

zm.). 

§ 20 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


