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ZARZĄDZENIE NR 29 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie wzorów umów,  

zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania,  
korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim  

 
Na podstawie § 3 uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania 
i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 
z 2011 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:  

§ 1 
Wprowadza się wzory umów w języku polskim i angielskim, o których mowa 

w § 8 oraz w § 11 ust. 12 Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności 
intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiące załączniki do zarządzenia, 
zwane dalej „Umowami”. 

§ 2 
1. Osobami uprawnionymi do podpisywania Umów ze strony Uniwersytetu 

Warszawskiego są kierownicy jednostek organizacyjnych. 

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia 
ewidencji podpisanych Umów i zapewnienia przechowywania ich oryginałów 
w sposób pozwalający na udokumentowanie uprawnień i zobowiązań Uniwersytetu 
Warszawskiego w procesie ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych. 

§ 3 
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podpisywania 

Umów z każdą niezatrudnioną na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy 
o pracę lub mianowania osobą, zaangażowaną w prowadzenie badań naukowych na 
Uniwersytecie Warszawskim, z tym, że w przypadku, gdy stroną umowy ma być: 
1) osoba, niebędąca studentem, doktorantem lub słuchaczem Uniwersytetu 

Warszawskiego, stosuje się wzór Umowy zawarty w załączniku nr 1 (lub nr 3 
w przypadku cudzoziemców nie posługujących się językiem polskim); 

2) student, doktorant lub słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, stosuje się wzór 
Umowy zawarty w załączniku nr 2 (lub nr 4 w przypadku cudzoziemców nie 
posługujących się językiem polskim). 
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§ 4 
Zmiana postanowień Umowy w części finansowej wymaga akceptacji 

prorektora ds. finansowych. 
§ 5 

W odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
mianowania na Uniwersytecie Warszawskim, obowiązki i uprawnienia związane 
z ochroną i komercjalizacją wyników badań naukowych reguluje uchwała nr 314 
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego i załączony do niej Regulamin. Do osób tych 
załączone do niniejszego zarządzenia wzory Umów nie znajdują zastosowania. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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