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STANOWISKO GRUPY REFLEKSYJNEJ DELab UW:

PROBLEMY PRAWNE
HUMANISTYKI CYFROWEJ

1 października bieżącego roku weszły w życie niektóre przepisy ostatniej nowe-
lizacji ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzającej zmiany w dziedzinie zarzą-
dzania prawami własności intelektualnej w szkołach wyższych – zwłaszcza odnośnie 
pojęcia komercjalizacji określonych wyników badań. Ze wskazanymi zmianami wiąże 
się duże nadzieje. Podkreśla się, iż mogą dodatnio wesprzeć rozwój innowacyjności 
i wynalazczości na polskich uczelniach. Zupełnie więc zrozumiałe jest, że szczególnie 
zainteresowani zmianami są reprezentanci dziedzin usytuowanych na granicy nauki 
i przedsiębiorczości (farmaceutyka, biotechnologia i inne). Tymczasem w niniejszym 
piśmie chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre kwestie leżące być może na uboczu 
głównych wątków dyskusji nad wskazaną nowelizacją, lecz fundamentalne dla cało-
ści nauk humanistycznych w kontekście nowego pejzażu technologicznego. Rozwój 
i upowszechnianie nowych technologii powoduje, że zarówno działalność naukow-
ców, jak i jej rezultaty nie są możliwe do zakwalifikowania w tradycyjnych katego-
riach.
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Nowe przepisy powodują konieczność zmiany Regulaminu nabywania, korzy-
stania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (aktualny 
tekst jednolity w: Monitor UW z 2014 r. poz. 20). Nasze główne uwagi dotyczą posta-
nowień regulaminu.

Współczesne publikacje naukowe powstają zawsze na komputerze, a niektóre 
z nich z nich nie mają charakteru ciągłego tekstu. Przykładowo słowniki są lub mogą 
być tworzone najpierw jako bazy danych. Regulamin nie precyzuje, jak traktować takie 
przypadki graniczne. Obecnie działalność naukowa często wieńczona jest rezultata-
mi w postaci  zasobów informatycznych i programów komputerowych, które z natury 
rzeczy muszą być udostępniane na nośnikach elektronicznych lub w Internecie. Rów-
nież w przypadku takich rezultatów naukowych regulamin nie daje jasnych wskazó-
wek. Aktualnie w Unii Europejskiej przywiązuje się dużą wagę do takich aspektów 
działalności badawczej, jak: zgromadzenie i  uporządkowanie materiału badawczego, 
udostępnienie go do dalszych badań, przetworzenie cyfrowe w celu ułatwienia wy-
miany informacji. U podłoża takiej aktywności naukowej znajduje się idea interope-
racyjności (ang. interoperability). Polega ona dążeniu do stworzenia takich systemów 
wymiany informacji, które mogą przełożyć się na różnorodne i sprawne formy działań 
badawcze. Przywoływane rezultaty naukowe są bardzo specyficzne, wieloaspektowe. 
Pociąga to za sobą konsekwencję, że z punktu widzenia prawa stanowią często połą-
czenie różnych przedmiotów ochrony (np. utworów, programów komputerowych, baz 
danych, a niezależnie opisane lub implementowane w nich wynalazki mogą niekiedy 
posiadać zdolność patentową). Regulamin nie zawiera jasnej odpowiedzi na pytanie 
jak postępować z takimi złożonymi przedmiotami zakładając w zasadzie, że dany re-
zultat można zawsze zaklasyfikować tylko do jednej kategorii.

Z powyższych powodów przemyślane i staranne uregulowanie kwestii zwią-
zanych z bazami danych i programami komputerowymi jest istotną sprawą. Obecny 
regulamin nie daje klarownej odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować ze wska-
zanymi rezultatami naukowymi. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, iż obecnie 
obowiązujący § 5 ust. 2 Regulaminu odsyła w kwestii nabycia do ust. 3, który do na-
bycia w ogóle się nie odnosi (dotyczy sposobu rozpowszechniania).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż regulamin skupia się przede wszystkim 
na kwestii uzyskiwania ochrony wynikającej z prawa własności przemysłowej, pod-
czas gdy często równie ważne są kwestie związane z udostępnianiem wyników badań 
na zasadach wolnych licencji, do czego naukowcy są niekiedy zobowiązani z uwagi na 
uczestnictwo w określonych projektach lub po prostu wykorzystanie komponentów 
na takich licencjach. Przy czym nie ma przecież sprzeczności pomiędzy komercjaliza-
cją poprzez uzyskanie patentu na wynalazek a wolnym udostępnianiem pozostałych 
przedmiotów ochrony (np. utworów, programów komputerowych) na licencji prawno-
-autorskiej.
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Poważnego zastanowienia wymaga ustosunkowanie się Uniwersytetu do zagad-
nienia swobodnego dostępu do treści naukowych. Obecnie obserwujemy w europej-
skich trendach zainteresowanie wielu instytucji i organizacji swobodnym dostępem 
jako zapewniającym największą skuteczność przepływu wyników badań i popularyzacji 
aktualnego stanu nauki. Obecny Regulamin nie wymaga, aby publikacje naukowe pra-
cowników UW znajdowały się w swobodnym dostępie, choć są one przecież tworzo-
ne w wyniku publicznego finansowania. Tymczasem do nakładania takich wymagań na 
pracowników dochodzi na czołowych światowych uniwersytetach, a także w niektórych 
polskich jednostkach naukowych.

Powyższe problemy pragniemy powierzyć uwadze Władz Uniwersytetu Warszaw-
skiego zwłaszcza w czasie przeznaczonym na wdrożenie najnowszych przepisów nowe-
lizacyjnych.
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