
REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I POKREWNYMI,  

PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ KOMERCJALIZACJĄ 

WYNIKÓW BADAŃ W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 

(wprowadzony uchwałą senatu 252/XV z 26.03.2015r.) 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

W niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie poniższym pojęciom: 

1.  Przedmiot własności intelektualnej : 

a) dobra niematerialne/ utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w tym utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe, 

przedmioty praw pokrewnych, opracowania oraz bazy danych/; 

b) dobra własności przemysłowej/projekty wynalazcze – wynalazki, wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie 

w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej. 

2.  Know – how – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, organizacyjne 

      i      inne mające wartość gospodarczą , co do których Uczelnia podjęła niezbędne działania 

     w celu zachowania ich poufności.  

      3. WBN – wynik badań naukowych, o którym mowa w art. 86d ustawy Prawo  

           o szkolnictwie wyższym, tj. będący wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem  

           przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą 

           i wyprowadzoną odmianą rośliny, a także wynik   prac rozwojowych  nadający się 

           do komercjalizacji. 

4.  Komercjalizacja bezpośrednia - sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych 

      lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników 

       lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. 

5.  Komercjalizacja pośrednia - obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach  

     w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, 

     prac  rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. 

6.  Twórca / współtwórca – osoba, która wytworzyła przedmiot prawa własności intelektualnej. 

7.   Przyjęcie utworu – jednostronne oświadczenie woli, w którym pracodawca akceptuje utwór 

      w  całości. 

8.  Uczelnia – Akademia Morska w Gdyni. 

9.  Jednostka – Wydział Akademii Morskiej. 

10. Kierownik Jednostki – Dziekan Wydziału Akademii Morskiej w Gdyni.  

 

§ 2 

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uczelni niezależnie od podstawy 

nawiązania stosunku pracy. 

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się również wobec studentów, doktorantów, stypendystów 

oraz innych osób, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między nimi a Uczelnią. 

3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Twórców mają odpowiednie zastosowanie do 

Współtwórców.  

§ 3 

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do przedmiotów własności intelektualnej oraz do ich 

materialnych nośników jeżeli: 

a) powstały w ramach badań naukowych oraz prac badawczych i rozwojowych w związku  

z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub 

b) powstały przy pomocy Uczelni lub, 

c) prawa do nich zostały w drodze umowy przeniesione na Uczelnię.  



 

 

§ 4 

 

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu należy do obowiązków pracowników 

Uczelni. Uczelnia oraz osoby wskazane w § 2 powyżej posiadające dostęp do WBN i 

Przedmiotów własności intelektualnej, zobowiązane są do zachowania należytej staranności i 

poufności, w stopniu umożliwiającym uzyskanie i utrzymanie ochrony prawnej oraz 

komercjalizację. 

2. Pracownik w okresie przysługiwania praw Uczelni zobowiązany jest do zachowania w 

poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z 

tymi wynikami, przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów 

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

potrzebnych do komercjalizacji, a nadto powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek 

działań zmierzających do wdrażania wyników oraz współdziałania w procesie komercjalizacji, 

w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych.  

3. Przedmioty własności intelektualnej będą uznawane za powstałe w wyniku wykonywania 

obowiązków pracowniczych, jeżeli zakres obowiązków pracownika obejmuje działania, w 

wyniku których może dojść do stworzenia przedmiotów własności intelektualnej.  

4. W przypadku, sporu między Twórcą a Kierownikiem Jednostki co do tego, czy przedmiot 

własności intelektualnej powstał w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych 

rozstrzyga Prorektor ds. Nauki. Od tego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Rektora 

Uczelni.  

§ 5 

 

Przedmioty własności intelektualnej będą uznawane za powstałe przy pomocy Uczelni, jeżeli 

pomoc ta ma charakter istotny, bezpośrednio warunkujący powstanie danego przedmiotu 

własności intelektualnej. 

§ 6 

 

1. Umowy dotyczące Przedmiotów własności intelektualnej w imieniu Uczelni zawiera Rektor 

lub osoba przez niego upoważniona.  

2. Umowa o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności: 

a)przyznawać Uczelni stosowne prawa do Przedmiotu własności intelektualnej, jak też do jego  

materialnych nośników, które zakresem odpowiadają udzielonej przez nią pomocy, 

wykorzystywania jej zasobów, poniesieniem przez nią nakładów; 

b)uwzględniać prawa Twórcy. 

§ 7 

 

1. Uczelnia zapewnia własnym oraz powierzonym jej Przedmiotom własności intelektualnej 

należytą ochronę prawną, w tym w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem praw 

wyłącznych, a także dysponowaniem nimi zgodnie z przeznaczeniem i interesem Uczelni.  

2. Realizacja uprawnień Uczelni w zakresie Przedmiotów prawa własności intelektualnej 

odbywa się z poszanowaniem praw Twórcy i we współdziałaniu z nim.  

3. Zgłaszając Uczelni Przedmiot własności intelektualnej lub WBN Twórca zobowiązany jest do 

podania okoliczności, w których prawo to powstało, w zakresie niezbędnym do ustalenia praw 

własności do niego. W wypadku konieczności Twórca udziela niezbędnych wyjaśnień, 

dostarcza dokumentację w określonej formie i w wyznaczonym terminie. 

 

§ 8  

 

1. W związku z komercjalizacją Przedmiotów własności intelektualnej Uczelnia może  

      odpłatnie  zezwolić osobom trzecim na korzystanie ze swojej infrastruktury oraz 

      innych  zasobów. 



2. W szczególnych przypadkach Rektor może ustalić preferencyjne, odbiegające od  

     cen rynkowych zasady odpłatności. 

3.   Korzystanie  z  infrastruktury Uczelni do  komercjalizacji  oraz  świadczenia  usług naukowo- 

      badawczych, a także do wsparcia tych procesów, może się odbywać wówczas gdy dotyczy  

      to komercjalizacji praw przynależnych Uczelni, Uczelnia jest podmiotem świadczącym 

      usługi naukowo-badawcze lub wynika to z zadań statutowych Jednostek, w których 

      dyspozycji znajdują się określone składniki majątku. 

4. Z majątku wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo- 

       badawczych, o którym mowa powyżej, korzystać mogą Pracownicy, studenci, doktoranci,  

      a także inne osoby na podstawie umów zawartych z Uczelnią, w przypadkach i na 

      zasadach szczegółowo określonych dla poszczególnych składników majątku lub 

      dla jednostek organizacyjnych, do dyspozycji których został oddany. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej należącej do Uczelni  

     określa Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej. 

 

§ 9  

 

1. Uczelnia nabywa także prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami 

przedmiotów prawa własności intelektualnej  lub innych rzeczy, powstałych w wyniku badań 

prowadzonych w ramach obowiązków pracowniczych.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rzeczy powstałych w wyniku badań prowadzonych 

przy istotnej pomocy Uczelni. 

3. Do celów zarządzania przedmiotami wymienionymi w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio 

przepisy o komercjalizacji dóbr niematerialnych. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZAKRES UPRAWNIEŃ UCZELNI I TWÓRCÓW  

 

§ 10 

 

1. Twórca ma prawo wyboru miejsca opublikowania utworu naukowego stworzonego w wyniku 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy kierując się interesami Uczelni oraz własnego 

rozwoju naukowego.  

2. Uczelnia ma prawo pierwszeństwa opublikowania utworu stworzonego dla celów 

dydaktycznych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. 

3. Prawo opublikowania utworu określonego w ust. 2 wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 

dostarczenia utworu nie zawarto z Twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 

dwóch lat od daty przyjęcia utwór nie został opublikowany.  

4. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu będącego materiałem naukowym 

stworzonym przez pracownika w ramach wykonywanych obowiązków wynikających ze 

stosunku pracy.  

5. Uczelnia ma prawo udostępnienia utworu naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z 

uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało przewidziane umową. 

6. Uczelnia nie nabywa praw do utworów naukowych, takich jak artykuły publikowane w 

specjalistycznych czasopismach, monografie naukowe, rozdziały w naukowych publikacjach 

zbiorowych, itp. 

 

§ 11 

 

1. Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu nie będącego 

utworem naukowym, a stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych.  

2. Rektor lub osoba przez niego upoważniona może wyrazić wolę skorzystania przez Uczelnię z 

praw do określonych utworów, o których mowa w ust. 1.  

 

 



 

 

§ 12 

 

1. Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych przez studentów, stażystów, w toku 

studiów lub w trakcie realizacji prac dyplomowych należą do Twórcy.  

2. Uczelni przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. 

Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, 

student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią 

utworu zbiorowego.  

 

§ 13 

 

1. W sytuacji powstania przedmiotu własności przemysłowej w wyniku wykonywania przez 

pracowników obowiązków pracowniczych prawo do uzyskania patentu na wynalazek prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 

przysługują Uczelni.  

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie, gdy Uczelnia jest zamawiającym.  

3. W razie powstania dobra własności przemysłowej przy pomocy Uczelni, ma ona prawo 

korzystać z tego dobra we własnym zakresie.  

 

§ 14 

 

1. Twórca dobra własności przemysłowej, do którego uprawniona jest Uczelnia ma obowiązek 

zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki do wybranego przez Twórcę rzecznika patentowego.  

2. Koszty związane z wystąpieniem do Krajowego lub Międzynarodowego Urzędu Patentowego 

ze zgłoszeniem o opatentowanie własności przemysłowej, opracowaniem dokumentacji przez 

rzecznika patentowego, opłaty związane z ochroną patentową, składki roczne wnoszone do 

Urzędu Patentowego ponosi Wydział Uczelni, bądź Wydziały Uczelni, z których pochodzą 

Twórcy własności przemysłowej.  

3. Koszty związane z opatentowaniem własności przemysłowej dzielone są na Wydziały 

Uczelni, z których pochodzą Twórcy proporcjonalnie do wkładu procentowego danego 

Twórcy.  

 

§ 15 

 

Rektor lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek zapewnić warunki niezbędne do 

ochrony poufności informacji know – how Uczelni, w szczególności poprzez zobowiązanie 

określonych osób do zachowania poufności oraz kręgu osób  mających dostęp do chronionych 

informacji, zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania oraz korzystania z 

dokumentacji i przedmiotów zawierających tajemnicę.  

 

ROZDZIAŁ 3 

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI WYNALAZCZYMI 

§ 16 

 

1. Twórca projektu wynalazczego powinien powstrzymać się od ujawnienia wyników swojej 

pracy do czasu złożenia zgłoszenia patentowego przez Uczelnię.  

2. Twórca projektu wynalazczego powiadamia na piśmie Kierownika Jednostki o stworzonej 

wartości intelektualnej mającej cechy projektu wynalazczego, poprzez złożenie formularza 

Zgłoszenia Projektu Wynalazczego. Wzór formularza stanowi zał. 1 do niniejszego 

regulaminu.  

3. Jeżeli projekt wynalazczy posiada zdolność patentową, po akceptacji Kierownika Jednostki i 

zagwarantowaniu środków niezbędnych do przeprowadzenia zgłoszenia patentowego, Twórca 



wynalazku może przystąpić do prac związanych ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu 

Patentowego.  

4. Jeżeli projekt wynalazczy nie posiada zdolności patentowej ale posiada potencjał 

komercjalizacyjny i komercjalizacja jest zarówno możliwa jak i opłacalna, Kierownik 

Jednostki za zgodą Prorektora ds. Nauki określają odpowiednią strategię komercjalizacji.  

5. Jeżeli projekt wynalazczy nie posiada zdolności patentowej jak i potencjału 

komercjalizacyjnego, Prorektor ds. Nauki może podjąć decyzję o przekazaniu praw do 

wynalazku jego Twórcy.  

 

§ 17 

 

Twórca projektu wynalazczego jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o 

dofinansowanie lub refundowanie kosztów związanych z przygotowaniem zgłoszenia 

patentowego w Urzędzie Patentowym RP oraz w procedurze Międzynarodowej, w tym 

również czynności rzecznik patentowego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 

istniejącym programie „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”.  

 

ROZDZIAŁ 4 

POSTĘPOWANIE W SPARWIE KOMERCJALIZACJI 

 

§ 18 

 

1. Uczelnia może komercjalizować WBN, do których jest uprawniona poprzez:  

a) udostępnianie ich osobom trzecim za wynagrodzeniem; 

b) udzielanie licencji; 

c) zawarcie  umowy o wdrożenie wyników prac badawczo – naukowych,  

d) przeniesienie praw na rzecz osób trzecich odpłatnie lub nieodpłatnie, 

e) utworzenie lub przystąpienie do spółki, której celem będzie komercjalizacja pośrednia 

przedmiotów własności intelektualnej.  

 

§ 19 

 

1. Decyzję w sprawie komercjalizacji WBN podejmuje Rektor lub osoba przez niego 

upoważniona.  

2. Aktywne uczestniczenie w procesie komercjalizacji poprzez opracowywanie planu 

komercjalizacji, poszukiwanie kontrahentów, prowadzenie negocjacji i sporządzanie projektu 

umowy stanowi prawo i obowiązek Twórcy. Uczelnia jest obowiązana umożliwić i w miarę 

możliwości ułatwić mu realizację tego prawa i obowiązku.  

 

§ 20 

 

1. Pracownik po stwierdzeniu, iż w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 

uzyskał WBN, przed podjęciem czynności zmierzających do jego komercjalizacji informuje o 

tym fakcie Kierownika Jednostki, do którego należy decyzja określająca działania mające na 

celu określenie sposobu ochrony i komercjalizacji. 

2. Decyzję w sprawie przeznaczenia WBN do komercjalizacji po przedstawieniu decyzji oraz 

opinii Kierownika Jednostki podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona terminie 3 

miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia zawiadamiając o jej treści pracownika.  

3. W przypadku gdy Uczelnia rezygnuje z przeznaczenia WBN do komercjalizacji, składa 

pracownikowi nie później aniżeli w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji, ofertę zawarcia 

bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, przy czym wynagrodzenie 

przysługujące Uczelni za przeniesienie praw wynosi nie więcej niż 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Nieprzyjęcie przez 

Pracownika oferty, o której mowa w ust. 10 skutkuje pozostaniem praw do wyników badań i 



przysługiwaniem ich Uczelni. 

4. Pracownik, który przyjął ofertę i na rzecz którego przeniesiono prawa do WBN, po uzyskaniu 

środków z komercjalizacji tych WBN, zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia ich 

uzyskania przekazać na rzecz Uczelni należną jej zgodnie z postanowieniami § 23 część 

wynagrodzenia. Pracownik na żądanie Uczelni w terminie wyznaczonym udostępni 

dokumenty, będące podstawą do wyliczenia tego wynagrodzenia. 

5. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe 

były prowadzone: 

 

a) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy 

(badania lub prace zlecone); 

 

b) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. 

 

§ 21 

 

1. Studenci i doktoranci, którzy nie są pracownikami Uczelni lub względem których prawa do 

uzyskanych przez nich WBN nie przysługują Uczelni z innych tytułów wytworzyli Wyniki 

badań, dokonują zgłoszenia na zasadach §20, a Uczelnia może przejąć od nich prawa w 

całości lub części i udzielić wsparcia w zakresie ich ochrony i komercjalizacji. 

 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio wobec studentów i doktorantów, a 

także innych osób, które uzyskały WBN, do którego prawo przysługuje Uczelni. 

 

 

§ 22 

 

1. W celu pomocy Twórcy w realizacji procesu komercjalizacji Uczelnia ma prawo tworzyć 

jednostki ogólnouczelniane takie jak: akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra 

transferu technologii podległe Rektorowi.  

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności 

gospodarczej pracowników oraz studentów będących przedsiębiorcami.  

3. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania 

wyników badań i prac rozwojowych dla gospodarki. 

4. Akademicki inkubator oraz centrum transferu technologii utworzone w formie 

ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, powołują radę nadzorującą, których skład i 

kompetencje określone są w regulaminach.  

 

§ 23 

 

1.  W przypadku komercjalizacji dóbr intelektualnych Twórca wynalazku uzyskuje prawo  

      do wynagrodzenia, przy czym w przypadku komercjalizacji pracownikowi przysługuje  

      od uczelni zgodnie z art. 86f ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym nie mniej niż:  

a) 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;  

b) 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 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. Przypadający uczelni udział w zysku netto  dzieli się następująco:  

a) Wydział z którego pochodzi Twórca    - 25 % 

b) Fundusz Rektora AM w Gdyni     - 25 % 

4. W przypadku dwóch lub większej liczby Twórców wynalazku, część korzyści 

przysługująca Twórcy jest odpowiednio dzielona na wszystkich Twórców proporcjonalnie 

do wkładu danego Twórcy w uzyskanie dobra intelektualnego.  

5. Jeżeli Twórcy pochodzą z dwóch lub większej liczby Wydziałów Uczelni, część korzyści 

przypadających Wydziałom Uczelni jest odpowiednio dzielona na wszystkie Wydziały 

Uczelni proporcjonalnie do wkładów Twórców, którzy pochodzą z określonego Wydziału 

Uczelni.  

§ 24 

 

1. Uczelnia udziela licencji niewyłącznych, pełnych, odpłatnych, aktywnych. 

2. W sytuacji udzielania licencji wyłącznej należy zapewnić, aby wysokość opłat licencyjnych 

uwzględniała zakres przyznanej licencjobiorcy wyłączności.  

3. W przypadku licencji aktywnej, Uczelnia może świadczyć usługi związane z wdrażaniem i 

eksploatacją danego rozwiązania, w szczególności przeprowadzać instalację, szkolenie 

personelu licencjobiorcy, serwis, przekazanie know – how.  

4. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez Uczelnię, jako licencjodawcę, określa umowa 

licencyjna, której wzór stanowi zał. 2 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 25 

 

1. Uczelnia może zawrzeć umowę na wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych.  

2. Załącznik 3 do niniejszego regulaminu zawiera wzór umowy na wdrożenie wyników prac 

badawczo – rozwojowych.  

 

§ 26  

 

1. Uczelnia może w drodze umowy upoważnić osobę trzecią do korzystania ze swoich znaków 

towarowych i innych oznaczeń. 

2. Umowa określona w ust. 1 powinna zawierać klauzulę zastrzegającą możliwość jej 

wypowiedzenia.  

3. Uczelnia może w związku z komercjalizacją przedmiotów własności intelektualnej 

zobowiązać  inną osobę do posługiwania się określonymi oznaczeniami wskazującymi na 

związek przedmiotu własności intelektualnej z badaniami prowadzonymi w Uczelni.  

 

§ 27  

 

1. W celu komercjalizacji pośredniej przedmiotów własności intelektualnej Uczelni Rektor  

     może w uzgodnieniu z Kanclerzem utworzyć spółkę z ograniczoną 

     odpowiedzialnością,  zwaną dalej „spółką celową”. 

2. Do zadań spółki celowej należy w szczególności zarządzanie prawami własności 

      intelektualnej    Uczelni w zakresie ich komercjalizacji.  

3. W celu realizacji zadań określonych w ust. 2 Uczelnia przekazuje spółce celowej 

     w formie aportu prawa na przedmiotach własności intelektualnej, w szczególności  

     uzyskane prawa własności przemysłowej.  

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej Uczelnia przeznacza na Fundusz wspomagający 

     rozwój dóbr intelektualnych podległy Rektorowi.  

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 28 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy:  

a) ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, 

Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, 

poz. 1117, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r., 

nr 47, poz.211, z późn. zm.) 

d) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, 

z późn. zm.) 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2015r. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu  traci moc Regulamin Zarządzania 

prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 27 

lutego 2012 r.  

 

 

 
 

 


