
 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 maja 2018 r. 

Poz. 63 

 

DECYZJA Nr 58/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 16 maja 2018 r. 

 

w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku 

realizacji projektów w resorcie obrony narodowej 

 

Na podstawie art. 2 pkt 10 oraz pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138),  w związku 

z § 1 pkt 8 lit. a-d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 

oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje: 

  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Decyzja określa kompetencje oraz zasady realizacji przedsięwzięć przez komórki  

organizacyjne i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w obszarze 

zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów 

w resorcie obrony narodowej.  

§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 

1) jednostka organizacyjna – jednostka niewchodząca w skład Ministerstwa Obrony 

Narodowej, podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana;  

2) komórka organizacyjna – departament, zarząd, Centrum Operacyjne Ministra Obrony 

Narodowej, biuro – wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;  

3) prawa własności intelektualnej – autorskie prawa majątkowe uregulowane w ustawie  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz prawa własności przemysłowej 

uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 776), zwanej dalej „ustawą prawo własności przemysłowej”; 

4) projekt – projekt, program, program strategiczny lub program współfinansowany ze 

środków zagranicznych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych 

lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 91) 



 

 

 

oraz badania naukowe i prace rozwojowe finansowane lub współfinansowane ze 

środków budżetowych lub finansowane ze środków własnych wykonawcy projektu;  

5) wykonawca projektu – podmiot realizujący projekt w oparciu o zawartą umowę na 

wykonanie projektu lub podmiot realizujący projekt ze środków własnych; 

6) Wymagania Operacyjne – dokument w rozumieniu przepisów dotyczących 

przeprowadzenia przeglądu potrzeb dla zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „WO”;  

7) Wymagania Taktyczno-Techniczne – dokument w rozumieniu przepisów dotyczących 

pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „WTT”. 

§ 3. Zadania związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej realizuje, nadzoruje 

i koordynuje: 

1)  Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwany 

dalej „Szefem I3TO”, w zakresie: 

a) zasad postępowania w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej 

powstałych w wyniku realizacji projektów, 

b) pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi  

w wyniku realizacji projektów, z zastrzeżeniem pkt 2-4, 

c) stosowania w resorcie przepisów i trybu postępowania w sprawach dotyczących 

praw własności przemysłowej, w tym realizacji zadań związanych z ochroną 

patentową, w szczególności przedsięwzięć związanych z ochroną patentową 

projektów wynalazczych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa,  

d) zarządzania danymi, dotyczącymi praw własności intelektualnej powstałych 

w wyniku realizacji projektów, z wykorzystaniem systemu informatycznego  

SI I3TO – Baza Danych funkcjonującego w resorcie obrony narodowej,  

e) przygotowania i przedstawienia, do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego, 

sprawozdania z zarządzania prawami własności intelektualnej, do akceptacji 

Ministrowi Obrony Narodowej, poprzez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej. Sprawozdanie,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przesyła się do wiadomości 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, zwanego dalej „DNiSW”; 

2) Szef Inspektoratu Uzbrojenia, zwany dalej „Szefem IU”, w zakresie pozyskiwania  

i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji prac 

rozwojowych wynikających z WO lub WTT, dla których zaplanowano pozyskanie  

w odpowiednich planach rzeczowych, realizowanych lub nadzorowanych przez 

Inspektorat Uzbrojenia; 

3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej „Szefem IWsp SZ”, w zakresie 

pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku 

realizacji prac rozwojowych wynikających z WTT, dla których zaplanowano 

pozyskanie w odpowiednich planach rzeczowych, realizowanych lub nadzorowanych 

przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych; 

4) Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii, zwany dalej „Dyrektorem NCK”,  

w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi  



 

 

 

w wyniku realizacji projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Kryptologii, 

zwane dalej „NCK”; 

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, zwany dalej „Dyrektorem 

DNiSW”, w zakresie: 

a) przekazywania do I3TO informacji o zakończeniu projektów finansowanych przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR”, oraz badań 

naukowych finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz ze 

stosowną dokumentacją, 

b) sprawozdawczości związanej z pozyskaniem praw własności intelektualnej dla 

projektów, o których mowa w lit. a, 

c) informowania NCBR o przejęciu praw własności intelektualnej w projektach 

finansowanych przez NCBR. 

§ 4. 1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw modernizacji 

technicznej, z urzędu lub na pisemny wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki 

organizacyjnej, rozstrzyga spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją 

niniejszej decyzji. 

2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw modernizacji 

technicznej, z urzędu lub na pisemny wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki 

organizacyjnej, podejmuje decyzje w kwestiach nieuregulowanych niniejszą decyzją,  

a objętych jej zakresem przedmiotowym określonym w § 1. 

3. Od decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw 

modernizacji technicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do 

Ministra Obrony Narodowej, który podejmuje ostateczne decyzje. 

§ 5. Za organizację i zarządzanie systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie 

prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów odpowiada 

Szef I3TO.  

§ 6. 1. Przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji powstałej w związku 

z realizacją projektów, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Decyzja nie narusza realizowanych zasad zarządzania dokumentacją techniczną 

określonych w decyzji Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 

2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją 

techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia 

wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” (Dz. Urz. 

Min. Obr. Nar. poz. 287). 

 

Rozdział 2 

Zasady zarządzania prawami własności intelektualnej 

§ 7. Zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów 

dokonywane jest w celu zabezpieczenia i ochrony interesów Skarbu Państwa oraz Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 8. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne w procesie zarządzania prawami 

własności intelektualnej kierują się: 

1) ochroną interesów Skarbu Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 



 

 

 

2) celowością oraz racjonalnością wydatków publicznych związanych z zarządzaniem 

prawami własności intelektualnej. 

§ 9. 1. Zasadniczą formą pozyskiwania, na potrzeby resortu obrony narodowej, praw 

własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, jest pozyskiwanie 

licencji lub korzystanie z uprawnień wynikających z art. 32 ust. 3a ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1447, 1556 i 2201), zwanej dalej „ustawą o NCBR”.  

2. Prawa własności intelektualnej mogą być pozyskiwane w innej formie niż wskazana  

w ust. 1, na podstawie pisemnie uzasadnionej decyzji: 

1) Szefa I3TO, 

2) Szefa IU, w przypadku projektów, o których mowa w § 3 pkt 2, 

3) Szefa IWsp SZ w przypadku projektów, o których mowa w § 3 pkt 3, 

4) Dyrektora NCK, w przypadku projektów, o których mowa w § 3 pkt 4 

 – podjętej z urzędu lub na pisemny uzasadniony wniosek komórki organizacyjnej lub 

jednostki organizacyjnej.   

§ 10. Zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji 

międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, w szczególności realizowanych  

w ramach Europejskiej Agencji Obrony lub Organizacji NATO do spraw Nauki  

i Technologii, jest wykonywane, w uzgodnieniu z Szefem I3TO, przez komórki 

organizacyjne i jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad ich realizacją lub w nich 

uczestniczące. 

§ 11. Prawa własności intelektualnej dotyczące wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych realizowanych na podstawie umów na wykonanie projektu zawieranych 

przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskiwane są na podstawie zapisów zawartych 

w tych umowach.  

§ 12. 1. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne, z wyłączeniem NCK, na każdym 

etapie realizacji projektów, w szczególności na etapie planowania, nadzoru oraz 

zagospodarowania wyników projektów: 

1) uzgadniają z Szefem I3TO dokumenty w zakresie dotyczącym praw własności 

intelektualnej, w szczególności: 

a) wniosek o realizację badań naukowych, 

b) regulamin konkursu na wykonanie projektu, 

c) umowę na wykonanie projektu, 

d) plan zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac; 

2) przekazują Szefowi I3TO informacje o:  

a) dacie rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, 

b) dokonaniu przez wykonawcę projektu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego; 

3) zasilają informacyjnie system informatyczny wspomagający zarządzanie prawami 

własności intelektualnej. 

2. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących prac 

rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, odpowiednio Szef IU lub Szef IWsp SZ 

może je przekazać do opiniowania Szefowi I3TO. 



 

 

 

§ 13. Przejęcie i zagospodarowanie pozyskanych wartości niematerialnych i prawnych,  

w tym praw własności intelektualnej, następuje przez właściwą komórkę organizacyjną 

lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z umową na wykonanie projektu i planem 

zagospodarowania wyników projektu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 14. W przypadku, gdy w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, 

innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, nie pozyskano praw własności 

intelektualnej, Szef I3TO, na pisemny wniosek zainteresowanej komórki organizacyjnej 

lub jednostki organizacyjnej, podejmuje działania w celu pozyskania wyżej 

wymienionych praw, na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony 

Narodowej, poprzez: 

1) analizę wniosku i przedstawienie propozycji do akceptacji Ministra Obrony 

Narodowej; 

2) po akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej:  

a) przedstawienie do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej oświadczenia  

o korzystaniu z  praw własności intelektualnej będących wynikiem realizacji 

projektu, w terminie o którym mowa w art. 32 ust. 3a ustawy o NCBR, lub 

b) przedstawienie do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej wniosku  

o pozyskanie licencji, a następnie przeprowadzenie negocjacji z właściwym 

podmiotem oraz przedłożenie Ministrowi Obrony Narodowej do podpisania 

stosownej umowy; 

3) przekazanie pozyskanych praw zainteresowanej komórce organizacyjnej lub jednostce 

organizacyjnej. 

§ 15. 1. Szef I3TO występuje do bezpośredniego przełożonego z wnioskiem  

o spowodowanie zawarcia umowy z rzecznikiem patentowym oraz o udzielenie mu 

pełnomocnictwa Ministra Obrony Narodowej w celu dokonania zgłoszenia wynalazku, 

wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, w przypadku gdy: 

1) w wyniku realizacji projektu dokonano wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego; 

2) w umowie na wykonanie projektu określono, że prawo do uzyskania patentu na 

wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz 

3) umowa podlegała uzgodnieniu zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c. 

2. Wyłonienie rzecznika patentowego oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej 

o świadczenie usług reprezentowania Ministra Obrony Narodowej w postępowaniu przed 

Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowane według procedur 

zamawiania usług w Urzędzie Ministra Obrony Narodowej. 

§ 16. 1. W przypadkach innych niż określone w § 14 oraz § 15 ust. 1, Szef I3TO: 

1) w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub jednostkami 

organizacyjnymi dokonuje analizy zasadności pozyskania praw własności 

przemysłowej, mając na względzie przepisy § 7–9, i na jej podstawie wydaje pisemną 

decyzję o sposobie pozyskania tych praw wraz z uzasadnieniem; 



 

 

 

2) informuje DNiSW, komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną nadzorującą 

projekt lub NCBR oraz wykonawcę projektu o sposobie i formie przekazania praw na 

rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej. 

2.  W zakresie wyłonienia rzecznika patentowego do czynności wskazanych decyzją, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, wymagających reprezentowania Ministra Obrony 

Narodowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się 

odpowiednio § 15. 

§ 17. Przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności 

intelektualnej do rezultatów: 

1) prac rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 2, Szef IU realizuje na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych; 

2) prac rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 3, Szef IWsp SZ realizuje na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych; 

3)  projektów, o których mowa w § 3 pkt 4, Dyrektor NCK realizuje na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. 

§ 18. Potrzeby w zakresie środków finansowych na pozyskiwanie praw własności 

intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, innych niż te, o których mowa 

w § 3 pkt 2-4, i utrzymywanie ich w mocy zgłasza Szef I3TO do właściwego dysponenta 

środków budżetowych. 

§ 19. Opłaty z tytułu pozyskiwania i utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej 

powstałych w wyniku realizacji projektów: 

1) innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, dokonuje właściwy dysponent środków 

budżetowych na zlecenie Szefa I3TO; 

2) o których mowa w § 3 pkt 2, dokonuje właściwy dysponent środków budżetowych na 

zlecenie Szefa IU; 

3) o których mowa w § 3 pkt 3, dokonuje właściwy dysponent środków budżetowych na 

zlecenie Szefa IWsp SZ; 

4) o których mowa w § 3 pkt 4, dokonuje właściwy dysponent środków budżetowych na 

zlecenie Dyrektora NCK. 

§ 20. Przeglądów posiadanych licencji oraz praw własności przemysłowej, powstałych  

w wyniku realizacji projektów: 

1) innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, dokonuje Szef I3TO, 

2) o których mowa w § 3 pkt 2, dokonuje Szef IU, 

3) o których mowa w § 3 pkt 3, dokonuje Szef IWsp SZ, 

4) o których mowa w § 3 pkt 4, dokonuje Dyrektor NCK 

– uwzględniając terminy wnoszenia opłat okresowych za utrzymanie w mocy 

posiadanych praw. 

§ 21. W celu zaniechania utrzymywania posiadanych licencji lub praw własności 

przemysłowej, powstałych w wyniku realizacji projektów: 

1) innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, Szef I3TO opracowuje, w uzgodnieniu  

z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły  

w pozyskaniu przedmiotowych praw, projekt propozycji i przedkłada go do akceptacji 

Ministrowi Obrony Narodowej; 



 

 

 

2) o których mowa w § 3 pkt 2, Szef IU opracowuje, w uzgodnieniu z komórkami  

organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu 

przedmiotowych praw, projekt propozycji i przedkłada go, poprzez Szefa I3TO, do 

akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej; 

3) o których mowa w § 3 pkt 3, Szef IWsp SZ opracowuje, w uzgodnieniu z komórkami 

organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu 

przedmiotowych praw, projekt propozycji i przedkłada go, poprzez Szefa I3TO, do 

akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej; 

4) o których mowa w § 3 pkt 4, Dyrektor NCK opracowuje, w uzgodnieniu z komórkami 

organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu 

przedmiotowych praw, projekt propozycji i przedkłada go, poprzez Szefa I3TO, do 

akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 22. 1. W przypadku wpłynięcia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie 

licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji 

projektów innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, Szef I3TO: 

1) opracowuje propozycję stanowiska, w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi  

i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu przedmiotowych 

praw, oraz przedstawia go do akceptacji Ministra Obrony Narodowej; 

2) przekazuje pisemną informację o przyjętym stanowisku wnioskodawcy oraz 

wykonawcy projektu. 

2. W przypadku przyjęcia stanowiska o udzieleniu licencji, Szef I3TO: 

1) opracowuje i uzgadnia z wnioskodawcą oraz komórkami organizacyjnymi  

i jednostkami organizacyjnymi treść umowy licencyjnej; 

2) przedstawia projekt umowy licencyjnej wnioskodawcy i Ministrowi Obrony 

Narodowej;  

3) informuje wykonawcę projektu oraz inne komórki organizacyjne i jednostki 

organizacyjne według właściwości; 

4) przy odpłatnym udzielaniu licencji, przygotowuje analizę należności na rzecz Skarbu 

Państwa, z uwzględnieniem opinii i rekomendacji właściwych komórek 

organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oraz ekspertów (rzeczoznawców). 

3. Na wniosek, odpowiednio Szefa IU, Szefa IWsp SZ lub Dyrektora NCK, Szef I3TO 

realizuje procedurę, o której mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do licencji na korzystanie  

z praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, o których 

mowa w § 3 pkt 2-4. 

§ 23. Szef I3TO przygotowuje na wniosek Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

opinię w sprawie klauzuli tajności zgłoszonych do ochrony wynalazków i wzorów 

użytkowych dotyczących obronności państwa. 

§ 24. Opracowanie postanowienia o uznaniu wynalazku lub wzoru użytkowego dotyczącego 

obronności państwa za tajny lub przygotowanie do Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej opinii, że mogą one być rozpatrywane jako jawne, realizuje 

Szef I3TO przy wsparciu właściwych komórek organizacyjnych lub jednostek 

organizacyjnych.  

§ 25. Szef I3TO w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych uznanych, jako: 



 

 

 

1) jawne – przesyła, podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej, stosowną opinię do 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku osoby składającej 

zawiadomienie o dokonaniu wynalazku lub wzoru użytkowego do Ministra Obrony 

Narodowej, informuje tą osobę o nie uznaniu go za tajny; 

2) tajne:  

a) przedkłada do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej: 

 postanowienie o uznaniu wynalazku lub wzoru użytkowego za tajny, 

 podanie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o zastrzeżenie 

pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek lub pierwszeństwa do 

uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, 

b) przeprowadza analizę dotyczącą wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 59 

ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej. 

§ 26. Szef I3TO, co najmniej raz w roku dokonuje w kancelarii tajnej Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej przeglądu zgłoszeń tajnych wynalazków oraz wzorów 

użytkowych i wskazuje, które wynalazki lub wzory użytkowe mogą zostać uznane za 

jawne oraz przedstawia do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej postanowienie w tej 

sprawie. 

 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 27. W celu zapewnienia warunków do zarządzania prawami własności intelektualnej 

powstałymi w wyniku realizacji projektów: 

1) Dyrektor DNiSW dokona protokolarnego przekazania, na wniosek Szefa I3TO, 

stosownej dokumentacji dotyczącej praw własności intelektualnej do badań 

naukowych w obszarach działalności naukowo-badawczej resortu obrony narodowej 

w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji; 

2) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, dokona protokolarnego przekazania, 

na wniosek Szefa I3TO, stosownej dokumentacji dotyczącej posiadanych przez 

Ministra Obrony Narodowej praw własności przemysłowej oraz zadań w obszarze 

praw własności intelektualnej realizowanych przez Departament Polityki 

Zbrojeniowej, w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji; 

3) Szef Inspektoratu Informatyki spowoduje opracowanie systemu informatycznego 

wspomagającego zarządzanie prawami własności intelektualnej w postaci 

elektronicznej bazy danych stanowiącej element SI I3TO – Baza Danych  

w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji oraz zapewni wsparcie 

Szefa I3TO we wdrożeniu tego systemu informatycznego; 

4) Szef I3TO: 

a) opracuje wymagania na system informatyczny wspomagający zarządzanie prawami 

własności intelektualnej w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji, 

b) wdroży system informatyczny wspomagający zarządzanie prawami własności 

intelektualnej w terminie do 14 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji; 

5) szefowie (dyrektorzy, dowódcy, kierownicy) komórek organizacyjnych i jednostek 

organizacyjnych, odpowiedzialni za opracowanie projektów aktów prawnych 



 

 

 

w resorcie obrony narodowej, powiązanych lub wynikających z postanowień decyzji, 

w ramach planowanych nowelizacji stosownych aktów prawnych, dostosują ich 

postanowienia do uregulowań zawartych w decyzji. 

§ 28. 1. Dyrektor DNiSW oraz Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej zarządzają 

prawami własności intelektualnej na podstawie dotychczasowych przepisów do czasu 

przejęcia obowiązków przez Szefa I3TO. 

2. Przejęcie obowiązków przez Szefa I3TO w zakresie zarządzania prawami własności 

intelektualnej wynikającym z decyzji nastąpi po protokolarnym przejęciu dokumentacji 

oraz zadań określonych w § 27 pkt 1 i 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

decyzji.  

§ 29. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

   Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


