
 

 

w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 68/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 
21.10.2020 r.  

 

§ 1. 

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 68/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 
z dnia 21.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania własnością 
intelektualną i komercjalizacji wiedzy w Akademii Morskiej w Szczecinie”, która stanowi załącznik do 
niniejszego pisma okólnego. 

 

REKTOR 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS 

 

PISMO OKÓLNE Nr 46/2020 

Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 23.10.2020 r. 



 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr 22/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24 
października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania własnością 
intelektualną i komercjalizacji wiedzy w Akademii Morskiej w Szczecinie”. 

 

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 21 października 2020 r. na podstawie art. 
152 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r. poz. 85, z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W „Regulaminie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wiedzy w Akademii Morskiej 
w Szczecinie”, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do uchwały nr 22/2018 Senatu 
Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dział Nauki informuje CTTM o rozpoczęciu zadania badawczego finansowanego 
z subwencji dla Uczelni na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, które są pracą 
rozwojową.”, 

2) w § 32 uchyla się ust. 5, 

3) z wyłączeniem § 11 ust. 6 użyte w Regulaminie w różnych przypadkach wyrazy „Dział Nauki” 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Centrum Projektów i Innowacji”. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem utworzenia przez Rektora w strukturze organizacyjnej Uczelni pionu 
Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. 

 

 

Przewodniczący Senatu AMS 

Rektor 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka prof. AMS 

Uchwała Nr 68/2020 

Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 21.10.2020 r. 


