
UCHWAŁA NR 37/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu ochrony, korzystania oraz komercjalizacji
własności intelektualnej Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte stanowiącego załącznik do uchwały
Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
nr 35/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu
ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Na postawie art. 86 c. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. (Dz. U. tekst jednolity z 2012 r póz. 572, z późniejszymi zmianami), Senat
Akademii Marynarki Wojennej zmienia Regulamin ochrony, korzystania oraz
komercjalizacji własności intelektualnej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w ten sposób, że:

§1
Dodaje się w Regulaminie ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności
intelektualnej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
stanowiącym załącznik do Uchwały nr 35/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.,
w § 8 ustęp 8, zapis o treści:

W przypadku naliczania twórcom wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie,
stosuje się zapisy decyzji Nr 161/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9
kwietnia 2008 r, w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON nr 7, póz. 80).

w § 2 ustęp 3 przyjmuje się zapis o treści:
3) Pracownik - osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy oraz żołnierz

pełniący służbę w Akademii Marynarki Wojennej;
w treści całego Regulaminu przyjmuje się zapis:

stosunku pracy/służby

§2

Pozostałe zapisy Regulaminu zostają bez zmian.

REKTOR-KOMENDANT
KADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr. inż. Czesław DYRCZ



Załącznik do uchwały Senatu AMW
Nr 37/2013 z dnia 27.06.2013 r.

REGULAMIN
ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej Akademii

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

§1
PODSTAWA PRAWNA

Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej zwany
dalej Regulaminem, został opracowany w celu zapewnienia ochrony wyników
działalności twórczej pracowników Akademii Marynarki Wojennej oraz zwiększenia
korzyści związanych z wykorzystaniem wyników pracy intelektualnej. Akademia
Marynarki Wojennej będzie podejmowała wszystkie czynności zmierzające do
ochrony przysługujących jej praw do własności intelektualnej przed bezprawnym ich
naruszeniem przez jakiekolwiek osoby lub inne podmioty, a także dochodziła
roszczeń odszkodowawczych w przypadku zaistniałego naruszenia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. nr 90, póz. 631, z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.
z 2003 119, póz. 1117, z późn. zm., tekst jednolity 20.01.2009 z późn. zm);

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, póz. 1365, z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128,
póz. 1402, z późn. zm.);

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. nr 153, póz. 1503 z późn. zm);

6) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U.
Nr 96, póz. 615 z późn. zm.);

7) Decyzja nr 161 Ministra Obrony Narodowej z 9 kwietnia 2008 r. Regulamin
działalności racjonalizatorskiej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz.Urz. MON
z 2008 r., Nr 7, póz. 80);

8) przepisy kodeksu pracy i kodeksu cywilnego.

§2
POJĘCIA

Na potrzeby stosowania niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:
1) Wyniki pracy intelektualnej - podlegające ochronie prawnej wyniki określone

szczegółowo w § 3;
2) Prawa własności intelektualnej - prawa do wyników pracy intelektualnej;
3) Pracownik - osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy oraz żołnierz

pełniący służbę w Akademii Marynarki Wojennej;
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4) Twórca - osoba, która stworzyła wyniki pracy intelektualnej;
5) Uczelnia - Akademii Marynarki Wojennej (AMW);
6) Kierownik - kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest

twórca;
7) Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział akademicki.

§ 3
WYNIKI PRACY INTELEKTUALNEJ

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są następujące wyniki pracy intelektualnej:
Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
1) utwór naukowy - utwór zawierający rezultaty pracy naukowej;
2) utwór inny niż naukowy - każdy przejaw działalności twórczej

o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności:
a) program komputerowy, w tym wszystkie formy wyrażenia programu

w postaci dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej,
b) baza danych, jeśli ma charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Projekty wynalazcze:
1) wynalazek- nowe, niebędące częścią stanu techniki rozwiązanie techniczne,

posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego
stosowania;

2) wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci;

3) wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii,
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez
jego ornamentację;

4) topografia układu scalonego - rozwiązanie polegające na przestrzennym,
wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co
najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części
połączeń układu scalonego (przez układ scalony rozumie się jedno- lub
wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału
półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń
przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprężonych,
w celu spełniania funkcji elektronicznych);

5) projekty racjonalizatorskie - rozwiązania nadające się do wykorzystania,
niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym,
wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, uznane przez
Uczelnię za projekty racjonalizatorskie;

6) rozwiązania innowacyjne - rozwiązania mające cechy utworu
i/lub projektu wynalazczego (know-how), które przeznaczone zostało
do komercjalizacji, a nie jest chronione za pomocą praw wyłącznych.

Oznaczenia odróżniające:
1) znaki towarowe - każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób

graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
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§4
WYNIKI PRACY INTELEKTUALNEJ POWSTAŁE

W RAMACH STOSUNKU PRACY

1. Wyniki pracy intelektualnej uznawane są za stworzone w rezultacie
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby, jeżeli:

1) zostają stworzone przez osobę zatrudnioną na Uczelni w ramach stosunku
pracy/służby w czasie trwania zatrudnienia;

2) stworzenie wyników mieści się w zakresie obowiązków służbowych
pracownika.

2. Wyniki pracy intelektualnej stworzone w czasie trwania stypendium naukowego,
grantu uczelnianego lub urlopu naukowego uważa się za stworzone w trakcie
wykonywania zadań określonych stosunkiem pracy/służby.
3. Jeżeli wyjazd na stypendium nie był finansowany przez Uczelnię i pracownik
przebywał na urlopie bezpłatnym to powstałe w tym czasie wyniki pracy intelektualnej
nie uważa się za stworzone w ramach stosunku pracy/służby.
4. Pracownik Uczelni, będący współtwórcą projektu wynalazczego mającego być
objętym ochroną na rzecz innego podmiotu niż Uczelnia, przy którego tworzeniu
wykorzystane zostały informacje z zakresu prac badawczych, badawczo-
rozwojowych itp. wykonywanych w ramach stosunku pracy/służby z Uczelnią,
zobowiązany jest do poinformowania o dokonaniu tego projektu wynalazczego
Kierownika w formie pisemnej, w terminie jednego miesiąca od daty dokonania
projektu wynalazczego. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym, Kierownik po
konsultacji z Komisją Wynalazczości AMW podejmuje decyzję dotyczącą
ewentualnych działań zmierzających do ochrony praw Uczelni do powstałych
projektów wynalazczych.

§ 5
PRAWA l OBOWIĄZKI TWÓRCY BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM UCZELNI

ORAZ ZASADY ZAWIERANIA PRZEZ UCZELNIĘ UMÓW
DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ

1. Twórcy wyników prac intelektualnych zawsze przysługują prawa autorskie
osobiste, w szczególności prawo do autorstwa wyniku, a w przypadku utworów
również prawo do nienaruszalności treści i formy wyniku oraz jego rzetelnego
wykorzystania, prawo do oznaczenia wyniku swoim nazwiskiem lub pseudonimem
lub udostępniania go anonimowo.
2. Autorskie prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej będącej utworem,
stworzonej w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby nabywa
Uczelnia z chwilą przyjęcia tych wyników na zasadach określonych w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3, o ile
umowa nie stanowi inaczej. Autorskie prawa majątkowe do programu
komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków
ze stosunku pracy/służby przysługują pracodawcy na zasadach określonych
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile umowa nie stanowi
inaczej.
3. Autorskie prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej stanowiącej utwór
naukowy, stworzony w rezultacie wykonywania obowiązków pracowniczych
przysługują twórcy. Jednakże Uczelnia może korzystać, bez odrębnego
wynagrodzenia twórcy, z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym dla
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celów badawczych lub dydaktycznych, jak również - jeżeli to wynika z uzgodnionego
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w odrębnej umowie - udostępniać
ten materiał naukowy osobom trzecim.
4. Prawa majątkowe do wyników pracy intelektualnej, o których mowa
w § 3 ust. 2-3, stworzonej w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/
służby, nabywa Uczelnia.
5. Twórca projektu wynalazczego jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia
projektu Kierownikowi, który ocenia w formie pisemnej, czy projekt został stworzony
w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby, zgodnie z treścią
§ 4 ust. 1, a także, czy Uczelnia jest zainteresowana ochroną prawną tego projektu
i wykonywaniem praw majątkowych do projektu. Jeżeli twórca nie zgadza się
z oceną, o której mowa w zdaniu pierwszym, może wystąpić o jej weryfikację do
Rektora Uczelni w terminie 14 dni od daty otrzymania tej oceny. Decyzja Rektora
Uczelni jest ostateczna. Oświadczenie o braku zainteresowania ochroną prawną
projektu wynalazczego i wykonywaniem praw majątkowych do tego projektu
powinien złożyć na piśmie w imieniu Uczelni Rektor, po zasięgnięciu opinii
Kierownika oraz Komisji Wynalazczości AMW.
6. W przypadku, gdy projekt wynalazczy nie został stworzony przez pracownika
w rezultacie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby, co zostanie
stwierdzone w trybie opisanym w ust. 5, prawa związane z tym projektem,
wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej, przysługują twórcy.
7. W przypadku, gdy Uczelnia nie jest zainteresowana ochroną prawną projektu
wynalazczego i wykonywaniem praw majątkowych do projektu, co zostanie
stwierdzone w trybie opisanym w ust. 5, Uczelnia na wniosek twórcy przenosi na jego
rzecz prawa majątkowe do tego projektu na podstawie umowy zawartej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W umowach o wykonanie pracy badawczej pomiędzy Uczelnią a innym
podmiotem (w szczególności inną jednostką naukową lub gospodarczą, w tym spółką
prawa handlowego lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) strony
zobowiązane są wskazać, której ze stron i w jakim zakresie przysługują prawa
majątkowe do wyników prac intelektualnych (prawa własności intelektualnej), w tym
prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W przypadku
braku pisemnych postanowień umownych w zakresie określonym w zdaniu
pierwszym przyjmuje się, że prawa te przysługują Uczelni, a zamawiający wykonanie
prac badawczych ma jedynie prawo korzystania z rozwiązań zawartych
w przekazanych przez Uczelnię wynikach prac na podstawie licencji dorozumianej
niewyłącznej.
9. W przypadku, gdy twórca nie jest związany z Uczelnią stosunkiem pracy/
służby (w szczególności gdy jest studentem, doktorantem, emerytem lub osobą
związaną z Uczelnią umową cywilnoprawną) i wyraża wolę uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji z udziałem Uczelni i na jej koszt, powinien
w formie pisemnej zgłosić taką wolę do jednostki organizacyjnej kompetentnej
merytorycznie dla tematyki patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
Jednostka powinna w terminie do dwóch tygodni zadeklarować czy jest
zainteresowana finansowaniem tych praw. W przypadku pozytywnej odpowiedzi
strony sporządzają na piśmie umowę o finansowaniu ochrony prawnej oraz podziale
korzyści z ewentualnego wdrożenia wyników prac intelektualnych, będących
przedmiotem uzyskanej ochrony.
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10. W przypadku uznania, że projekt wynalazczy został stworzony w rezultacie
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby kierownik w oparciu o własną
wstępną ocenę innowacyjności projektu wynalazczego podejmuje decyzję dotyczącą:

1)ubiegania się o ochronę prawną projektu wynalazczego;
2)przekazania do komercyjnego wykorzystania;
3)podjęcia działań zmierzających do dopracowania lub uzupełnienia projektu
wynalazczego;
4)podjęcia innych działań, których celem jest zabezpieczenie interesów
Uczelni;
5)określenia źródła środków finansowania działań zabezpieczenia praw do
projektu wynalazczego.

11. Zgłaszanie projektów wynalazczych do Urzędu Patentowego RP i wszystkie
sprawy związane z uzyskaniem ochrony patentowej i praw wyłącznych prowadzi
Komisja Wynalazczości AMW.
12. Ostateczne decyzje w sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem,
a także w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dotyczących
wyników prac intelektualnych i praw do nich, podejmuje Rektor Uczelni lub osoba
wyraźnie upoważniona przez Rektora. Twórca nie może ujawnić w żadnej formie
wyniku prac intelektualnych, jeżeli takie ujawnienie pozbawiłoby Uczelnię możliwości
uzyskania ochrony prawnej tych wyników lub możliwości gospodarczego ich
wykorzystywania.
13. Ż chwilą zakończenia stosunku pracy/służby twórca nie może wykorzystywać
wyników pracy intelektualnej w dalszej pracy zawodowej bez zgody Uczelni.
14. We wszelkich publikacjach prezentujących wynik pracy intelektualnej Uczelnia
wymienia twórcę wyniku.
15. Autor publikujący poza Uczelnią zobowiązany jest do umieszczenia
w publikacji naukowej, obok nazwiska twórcy, pełnej nazwy Uczelni.

§6
KORZYSTANIE Z PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYNIKÓW

PRACY INTELEKTUALNEJ

1. Przy wykorzystaniu praw majątkowych do wyników prac intelektualnych Uczelnia
kieruje się własnym interesem oraz interesem ogólnospołecznym.
2. Uczelnia stwarza warunki do efektywnego wykorzystania wyników pracy
intelektualnej poprzez sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości akademickiej, w tym:

1) zachęcanie twórców do podejmowania działalności gospodarczej, zwłaszcza
poprzez tworzenie firm akademickich;
2) czynienie starań o stworzenie firmom akademickim warunków rozwoju
w początkowym okresie działalności;
3) wspieranie działalności inkubatora przedsiębiorczości;
4) popieranie innych form przedsiębiorczości akademickiej.

3. Uczelnia podejmuje działania wspierające społeczność akademicką, mające
na celu zwiększenie aktywności twórczej poprzez organizowanie wystaw, targów,
konkursów itp.
4. Uczelnia stwarza studentom/doktorantom możliwość wyboru tematyki prac
dyplomowych, doktorskich i innych. W przypadku realizacji przez studenta
(doktoranta) tematyki pracy będącej częścią bądź całością pracy badawczej
realizowanej na zamówienie podmiotu zewnętrznego lub mającej istotne znaczenie
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dla Uczelni, zawarcie umowy o przeniesienie praw majątkowych do wyników
zawartych w tych pracach na rzecz Uczelni jest obligatoryjne.
5. Uprawnionym do zawierania umów w zakresie korzystania z praw
majątkowych do wyników prac intelektualnych jest Rektor Uczelni lub osoba przez
niego upoważniona.
6. Zawierane przez Uczelnię z osobami trzecimi umowy o dzieło lub zlecenia
powinny określać zasady korzystania z praw majątkowych do mogących powstać
wyników prac intelektualnych.

§ 7
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wszelkie poufne informacje dotyczące wyników prac intelektualnych, których
ujawnienie mogłoby pozbawić możliwości uzyskania ochrony prawnej lub
gospodarczego wykorzystania, nie mogą być ujawniane osobom trzecim chyba,
że Uczelnia i instytucja współfinansująca badania wyraża na to zgodę.
2. W umowach dotyczących wyników prac intelektualnych należy zastrzec klauzulę
poufności informacji.

§ 8
WYNAGRODZENIE TWÓRCY

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu lub
odmiennych postanowień umownych, twórcy przysługuje wynagrodzenie
proporcjonalne do wysokości dochodu uzyskanego przez Uczelnię z tytułu
wykorzystywania wyników prac intelektualnych twórcy, w kwocie brutto stanowiącej
równowartość 50% tego dochodu.
2. Przez dochód, o którym mowa w ust. 1, rozumie się różnicę pomiędzy sumą
przychodów osiągniętych przez Uczelnię z tytułu wykorzystywania wyników pracy
intelektualnej (w szczególności uzyskanych opłat licencyjnych, udziałów
w korzyściach ze stosowania wyników prac intelektualnych przez osobę
współuprawnioną, wynagrodzenia za przeniesienie prawa do wyniku pracy
intelektualnej) a sumą kosztów, które zostały poniesione przez Uczelnię w celu
uzyskania tych przychodów (w tym kosztów jednostki Uczelni, w której powstały
Wyniki pracy intelektualnej, kosztów wynagrodzenia rzecznika patentowego, kosztów
zgłoszenia i uzyskania oraz utrzymywania ochrony prawnej) oraz kosztów, które
Uczelnia ma zamiar ponieść w związku z tymi przychodami w przyszłości, w okresie
utrzymywania ochrony prawnej do wyników pracy intelektualnej, nie dłuższym niż
20 lat.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca się na zasadach uzgodnionych
z twórcą, a w przypadku braku takich uzgodnień wynagrodzenie wypłaca się
w całości, w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych
korzyści z tytułu wykorzystywania wyników pracy intelektualnej, lub w częściach,
w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak
nie dłużej niż przez 5 lat.
4. Uczelni nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji utworu naukowego.
5. Twórca ma prawo złożyć do Rektora Uczelni wniosek o zawarcie z nim umowy
o wynagrodzenie na warunkach indywidualnych, w szczególności, gdy dokonanie
projektu wynalazczego lub utworu nastąpiło bez lub z niewielkim zaangażowaniem
potencjału badawczego Uczelni.
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6. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dochodów z tytułu korzystania z projektu
wynalazczego lub utworu we własnym zakresie, w tym również z tytułu sprzedaży
przez Uczelnię wyrobów zawierających te rozwiązania lub z tytułu świadczenia przez
Uczelnię usług na rzecz osób trzecich przy wykorzystaniu tych rozwiązań, Uczelnia
zobowiązana jest do wypłacenia Twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej
z nim umowie.
7. W przypadku gdy utwór lub projekt wynalazczy wykorzystywany jest przez
Uczelnię wyłącznie do celów badawczych lub dydaktycznych, twórcy tego
rozwiązania wynagrodzenie nie przysługuje.
8. W przypadku naliczania twórcom wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie,
stosuje się zapisy decyzji Nr 161/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia
2008 r., w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON nr 7, póz. 80).

§9
KOMISJA WYNALAZCZOŚCI AMW (WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ)

1. Do kompetencji Komisji Wynalazczości AMW należą:
1) podejmowanie decyzji o dokonaniu zgłoszenia do ochrony regionalnej lub
międzynarodowej własności intelektualnej lub odmowie dokonania takiego
zgłoszenia;
2) wyrażanie opinii i prowadzenie mediacji w zakresie sporów związanych
z zagadnieniami własności intelektualnej, w tym w zakresie udziałów twórczych
poszczególnych współtwórców będących pracownikami Uczelni;
3) rozstrzyganie wątpliwości, czy powstanie Wyników pracy intelektualnej
nastąpiło w wykonywania obowiązków ze stosunku pracy/służby lub wykonywania
obowiązków studenta/doktoranta, wynikających z odbywanych studiów.

2. W skład Komisji Wynalazczości AMW (własności intelektualnej) wchodzą:
1) Prorektor ds. nauki - przewodniczący;
2) kierownik Oddziału Naukowego AMW;
3) przedstawiciele z czterech podstawowych jednostek organizacyjnych;
4) sekretarz komisji.

3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy, z prawem głosu, kierownik właściwej
jednostki organizacyjnej.
4. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszone inne osoby, w szczególności twórcy
i inni pracownicy Uczelni, w celu przedstawienia swojego stanowiska w przedmiocie
spraw objętych kompetencją Komisji.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie kierownik
Oddzaiłu Naukowego z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej.
6. Przewodniczący Komisji określa sposób dokumentowania ich przebiegu oraz
podejmowania czynności przez Komisję, a także dokonuje innych czynności w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji.
7. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora-Komendanta AMW.
8. W przypadku sporów, co do zakresu udziałów twórczych poszczególnych
współtwórców, Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające, obejmujące uzyskanie
dokumentów oraz wyjaśnień twórców, a także innych osób zaangażowanych w prace
nad stworzeniem Wyników prac intelektualnych. Po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego Komisja na posiedzeniu z udziałem twórców podejmuje mediację
między nimi, przedstawiając swoją opinię w tym zakresie. W przypadku uzgodnienia
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pomiędzy twórcami zakresu wkładów twórczych, składają oni w tym wspólnie
pisemne oświadczenie. W przypadku braku uzgodnienia sporządza się protokół
z posiedzenia mediacyjnego, obejmujący stanowiska twórców oraz opinię Komisji.

§10
INNE POSTANOWIENIA

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z naruszeniem
obowiązków pracowniczych.
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