Prawna ochrona oraz udostępnianie wyników Projektu EAP
1.

Jednym z ważniejszych rezultatów realizacji Projektu EAP jest Elektroniczna Baza Modeli
Referencyjnych Administracji Publicznej, która jest chroniona szeregiem praw wyłącznych tj.:
a. sui generis prawem do bazy danych – gdyż poniesiono istotne nakłady na jej wytworzenie;
b. prawami autorskimi do bazy danych – gdyż systematyka, sposób uporządkowania danych,
metodyka ich pozyskiwania stanowią utwór.
c. prawami autorskimi do poszczególnych składników Bazy EBMRAP.
d. prawami autorskimi do oprogramowania umożliwiającego obsługę bazy.

2.

Podmiotem uprawnionym z ww. praw jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
który występuje w roli: beneficjenta Projektu EAP, producenta Bazy EBMRAP, podmiotu
uprawnionego z autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących elementy Bazy
EBMRAP oraz oprogramowania obsługującego bazę.

3.

Udostępnieniu on-line podlega baza danych EBMRAP z oprogramowaniem portalowym,
umożliwiająca zapoznawanie się z jej treścią, a nie modyfikację danych. Zaś baza danych z
oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie zmian i aktualizacji będzie w gestii
administratora bazy – Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji UWM i nie będzie
podlegać upublicznieniu.

4.

Baza EBMRAP w założeniu jest udostępniania nieodpłatnie przede wszystkim organom
administracji publicznej oraz przedsiębiorcom. Udzielenie dostępu następuje w drodze
zawarcia umowy licencyjnej o udostępnienie Bazy EBMRAP w formie i treści określonej w
opracowanym wzorze, który gwarantuje realizację interesów stron, dając możliwość
odpowiednich modyfikacji.

5.

Dostęp do Bazy EBMRAP mogą także uzyskać pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni,
uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci, którzy chcą skorzystać z bazy w celu
własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym (w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), poprzez złożenie stosownego wniosku i
uzyskanie hasła dostępu.

6.

W wyniku realizacji Projektu EAP powstał szereg utworów naukowych, które następnie
zostały opublikowane. Prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe) do tychże
utworów przysługują co do zasady twórcom tychże opracowań. Dopuszczalne jest także
przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę dzieła.

7.

Niektóre z wyników Projektu EAP stanowią informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Ta kategoria wyników
podlega ochronie jako know-how Uniwersytetu na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie podlega udostępnieniu.

8.

W dniu 17 lipca 2012 roku w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych zostało dokonane
zgłoszenie patentowe (numer zgłoszenia: 616722990 wynalazku pod tytułem „Metoda
generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w
ramach administracji publicznej” (w oryginale: „The algorithmic metod of generating reference
models for implementation of processual management in public sector units”). Dzięki
dokonanemu zgłoszeniu wynalazek, którego istota została ujawniona w zastrzeżeniach, opisie
patentowym oraz rysunku, korzysta z ochrony w postaci prawa do uzyskania wynalazku.
Dokonanie zgłoszenia rodzi szereg skutków prawnych. Przede wszystkim, w związku z
dokonanym zgłoszeniem patentowym możliwe jest posługiwanie się w odniesieniu do ww.
wynalazku zwrotem „Patent pending”, który świadczy o wszczęciu i trwaniu procedury
patentowej oraz ochronie poprzez prawo do uzyskania patentu na wynalazek. Zyskano także
pierwszeństwo w dacie dokonania zgłoszenia.
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