
ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie utworzenia stanowiska Rzecznika Patentowego  

w Uniwersytecie Wrocławskim  

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 26 czerwca 2017 r. tworzy się samodzielne stanowisko pracy – 

Rzecznik Patentowy podległe bezpośrednio Prorektorowi ds. nauki Uniwersytetu 

Wrocławskiego, które otrzymuje symbol organizacyjny RP. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

stanowisko, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje kod: 

 

Kod SJO 
 

Kod jedn. 

nadrzędnej  

Kod typu Symbol Nazwa  jednostki 

 

9048000000 

 

9000000000 
 

 

STANOWISKO 

 

90/RP 

 

Rzecznik Patentowy 
 

 

§ 2. W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 ust. 1 w Regulaminie 

Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do 

zarządzenia Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ § 20a otrzymuje brzmienie: 

„§ 20a 

   Prorektorowi ds. nauki podlegają następujące komórki administracyjne: 

1) Dział Badań Naukowych, 

2) Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego; 

3) Rzecznik Patentowy.”; 

 

 

2/ § 21 otrzymuje brzmienie: 

§ 21 

Zakres działania DZIAŁU BADAŃ NAUKOWYCH obejmuje organizację badań 

naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej Uczelni  

i indywidualnych projektów badawczych oraz sprawy związane z rozwojem 

kadry naukowej, a w szczególności: 

1/ prace organizacyjne związane z zadaniami badawczymi finansowanymi ze 

środków krajowych; 

2/ gromadzenie informacji na temat możliwości finansowania badań 

naukowych  przez ośrodki krajowe; 

3/ prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez pracowników i inne 

osoby stopni naukowych i tytułów naukowych, stypendiów naukowych, 

nagród dla nauczycieli akademickich oraz krajowych staży naukowych; 

4/ obsługę administracyjną senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą,   

w tym w szczególności protokołowanie obrad, doręczanie materiałów na 

posiedzenia, itd.”; 

 

 



3/ po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu: 

 

„§ 24a 

Zakres działania RZECZNIKA PATENTOWEGO obejmuje wszystkie czynności związane  

z wynalazczością i ochroną patentową w Uniwersytecie Wrocławskim,  

a w szczególności: 

1) opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych; 

2) prowadzenie badań patentowych (badania stanu techniki, badania zakresu 

ochrony rozwiązań, ustalanie stanu prawnego rozwiązań); 

3) prowadzenie postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed Urzędem 

Patentowym dotyczących uzyskiwania oraz zachowywania praw odnoszących się 

do prawa własności przemysłowej; 

4) sporządzanie opinii we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności 

przemysłowej; 

5) doradzanie w zakresie sposobów zabezpieczania tajemnic technicznych, 

handlowych i organizacyjnych (know - how); 

6) reprezentowanie UWr przed organami wymiaru sprawiedliwości, w sprawach  

z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji, a także  

w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym.”; 

 

4/ wprowadza się Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 ust. 1, w zarządzeniu Nr 4/2017 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. ustalającym zakresy działania 

Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych (z późniejszymi 

zmianami) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Prorektorowi ds. nauki podlegają: 

1) Dział Badań Naukowych, 

2) Biblioteka Uniwersytecka, 

3) Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego; 

4) Rzecznik Patentowy.”. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

              R E K T O R 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 69/2017 
z dnia 16 czerwca 2017 r. 
 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 


