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ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 października 2019 r. 

 

 

w sprawie określenia wzorów dokumentów w procesie komercjalizacji wyników 

badań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku  

z § 16 ust. 2 oraz § 18 uchwały Nr 137/2019  Senatu  Uniwersytetu  Wrocławskiego  

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  

w Uniwersytecie Wrocławskim, zarządza się, co następuje:  

 § 1. Wprowadza się następujące wzory dokumentów w procesie komercjalizacji 

wyników badań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim: 

1) wzór Karty zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej w brzmieniu Załącznika Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2) wzór Karty technologii wyniku pracy intelektualnej w brzmieniu Załącznika Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

3) wzór Oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem na twórcę praw do wyniku 

pracy intelektualnej w brzmieniu Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R
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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 126/2019 
z dnia 16 października 2019 r. 

 

 
 

Wypełnia jednostka   

    

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 

Data rejestracji karty technologii w 

systemie informatycznym 
 

Data rejestracji zgłoszenia   

Nadany numer ewidencyjny   

Potwierdzam zgodność z 

Regulaminem 

 

 

[pieczęć CTT, podpis przyjmującego zgłoszenie] 
 

RZECZNIK PATENTOWY 

Data przyjęcia zgłoszenia   

Numer wewnętrzny wyniku   

 

 

[pieczęć CTT, podpis przyjmującego zgłoszenie] 

Część A  

Wypełnia Twórca 

 

ZGŁOSZENIE WYNIKU PRACY INTELEKTUALNEJ  

Niniejszym informuję/emy Uniwersytet Wrocławski o stworzeniu wyniku pracy 

intelektualnej, którego istotę opisano w Karcie technologii wyniku pracy intelektualnej. 

 

Nazwa wyniku:  
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Dane Twórców wyniku: 

 

Imię i 
nazwisko 

 

Stopień/ 
Tytuł 

naukowy 

 

Adres 
zamieszkania 

 

e-mail 

Status 
[pracownik, 

student/ 

doktorant, 

osoba spoza 

Uczelni] 

 

Miejsce 
zatrudnienia/ 

Jednostka 

 
Udział w 
rozwiąza
niu [%] 

       

       

       

       

       

 

Dane osoby wybranej spośród Twórców do reprezentacji: 

 
Nazwisko i imię Numer telefonu  Podpis osoby reprezentującej 

Twórców 
data 

 
 

   

 

Prawo do wyniku przysługuje Uniwersytetowi Wrocławskiemu w następującej wysokości: 

-w całości*,  

-w części* [proszę wypełnić tabelę, kopie umów załączyć do zgłoszenia lub w sekcji "załączniki" wskazać 

miejsce przechowania umowy]   
 
Lp. Współuprawniony 

[nazwa i adres] 

Wysokość udziału Podstawa współpracy  
[dane umowy] 

1. Uniwersytet Wrocławski   

    

    

    

 

Informacja o innych umowach, które mogą ograniczać prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego do wyniku 

   

 
[Proszę podać nazwę podmiotu, datę, numer i nazwę umowy. Proszę załączyć kopie umów  do zgłoszenia 
lub w sekcji "załączniki" wskazać miejsce przechowania umowy] 

 

Oświadczenia Twórców 

 

Oświadczam, że: 

1) zadeklarowany przeze mnie wkład w powstanie wyniku pracy intelektualnej, jest 

indywidualnym efektem mojej twórczej pracy, nie naruszającym praw osób 

trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw 

własności intelektualnej; 

2) zgłaszany wynik nie został dotychczas ujawniony do wiadomości powszechnej w 

formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie 

w żaden inny sposób oraz będzie utrzymywany w tajemnicy do daty wydania w tej 

sprawie odpowiedniej decyzji Uczelni, a w przypadku decyzji o zgłoszeniu wyników 

do Urzędu Patentowego, przed datą zgłoszenia;  

3) zgłaszany wynik nie został dotychczas wdrożony, ani nie podjęłam(ąłem) 

jakichkolwiek działań zmierzających do jego wdrożenia; 

4) nie dokonałam(em) zgłoszenia wyniku w Urzędzie Patentowym RP ani w innym 

Urzędzie Patentowym; 
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5) jest mi znana treść uchwały Nr 137/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

w Uniwersytecie Wrocławskim  i zobowiązuję się do przestrzegania jej 

postanowień. 

Nazwisko i imię Podpis Twórcy data 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 Administratorem danych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 

Wrocław.  

 Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem 

iod@uwr.edu.pl.  

 Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej 

oraz jego ocena i ewentualne dalsze wykorzystanie. 

 Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 154 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). 

 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym z mocy prawa oraz takich, z którymi 

Uczelnia zawarła stosowne umowy.  

 Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz ustalony przez 

odrębne przepisy; dopuszcza się dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Uniwersytetu Wrocławskiego dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania  uprawnienie to może być jednak ograniczone przez 

szczególny przepis prawa. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczenie twórców - pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Zgłaszany wynik pracy intelektualnej został uzyskany: 

 

 w wyniku realizacji prac własnych jednostki  

  na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą prace 
 [np. NCN, NCBiR, FNP, Programy Ramowe, H2020, fundusze EU, dotacje samorządowe, de minimis]

   

 
  [Proszę podać nazwę instytucji finansującej, tytuł oraz numer projektu.  Proszę załączyć kopie umów  
  do zgłoszenia lub w sekcji "załączniki" wskazać miejsce przechowania umowy] 
 

  w wyniku pracy badawczej zleconej, prowadzonej na podstawie umowy z 

 podmiotem  zewnętrznym 

   

 
  [Proszę podać nazwę podmiotu, datę, numer i nazwę umowy. Proszę załączyć kopie umów  
  do zgłoszenia lub w sekcji "załączniki" wskazać miejsce przechowania umowy] 
 

  inne  

  

 
  [proszę wskazać]  
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Oświadczam, że w dacie powstawania wyniku pracy intelektualnej pozostawałam/em w 

stosunku pracy z Uniwersytetem Wrocławskim i zgłaszany wynik dokonany został w 

wyniku wykonywania przeze mnie obowiązków ze stosunku pracy. 

 

Nazwisko i imię Podpis Pracownika data 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Spis załączników 

1.Karta technologii wyniku pracy intelektualnej 

2.............................................. 

3.............................................. 
 

Wypełnia Dziekan Wydziału 

 

Niniejszym potwierdzam, że zgłaszany wynik został dokonany w warunkach określonych 

przez Twórców w niniejszym zgłoszeniu.  

Uwagi:* 

             

 

             
 data       Dziekan Wydziału 

 
Wypełnia Koordynator ds. komercjalizacji 

 

Opinia dotycząca wyniku 

(dot. stopnia realizacji, efektów, celowości ubiegania się o ochronę prawną wyniku):  

            

             

Uwagi:* 

             

 

             

 data        Koordynator ds. komercjalizacji 
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Część B [proszę nie drukować] 

Wypełnia jednostka   

Numer ewidencyjny [CTT]   

Nazwa wyniku  
 

 

 

Opinia Rzecznika Patentowego 

 

             

             

Uwagi:* 

             

 

        …………………………………..    ………………………………… 

  data      Rzecznik Patentowy 

 

 

Opinia Centrum Transferu Technologii 

 

            

             

Uwagi:* 

             

 

…………………………………..       …………………….…………………… 

             Dyrektor  

 data      Centrum Transferu Technologii 
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Część C 

Numer ewidencyjny [CTT]   

Nazwa wyniku  

 

Decyzja dotycząca ochrony prawnej wyniku 

Działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm.) podejmuję decyzję: 

- o zgłoszeniu wyniku do ochrony prawnej*  

- o nie zgłaszaniu wyniku do ochrony prawnej *  

             

[przyczyna nie zgłoszenia wyniku] 

 

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) podejmuję decyzję o objęciu 

wyniku ochroną przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa*. 

 

       …………………………………..                     ………………………………… 

  data       Prorektor ds. nauki  

 

 

Opinia Komisji do spraw  Własności Intelektualnej w sprawie rezygnacji z 

wystąpienia o ochronę prawną wyniku** 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

      

 

…………………………………..    ………………………………… 

 data       Członkowie Komisji  
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Część D 

Numer ewidencyjny [CTT]   

Nazwa wyniku  

 

Decyzja dotycząca komercjalizacji 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) podejmuję decyzję: 

- o komercjalizacji wyniku* 

- o rezygnacji z komercjalizacji wyniku* 

             

[przyczyna rezygnacji] 

 

       …………………………………..                    ………………………………… 

  data       Prorektor ds. nauki  

 

 

Opinia Komisji do spraw  Własności Intelektualnej w sprawie rezygnacji z 

komercjalizacji wyniku** 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

         

 

…………………………………..    ………………………………… 

 data       Członkowie Komisji  

 

                                                           
*) niepotrzebne skreślić         **) jeśli dotyczy 



 

1 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 126/2019 
z dnia 16 października 2019 r. 

 

Wypełnia CTT 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 

Data rejestracji karty technologii w 

systemie informatycznym 
 

Data odesłania wygenerowanego 

dokumentu do Twórcy  
 

Nadany numer ewidencyjny   
 

Wypełnia Twórca - dokument elektroniczny, dostępny w systemie wewnętrznym, po zalogowaniu 

 

KARTA TECHNOLOGII WYNIKU PRACY INTELEKTUALNEJ 

[dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa] 

Nr 

pytania 

Pytanie objaśnienie czynność 

1.  Nazwa wyniku   opcja 

uzupełnienia 

treści 

2.  Nazwa wyniku w języku 

angielskim 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

3.  Zgłaszany wynik można 

określić jako:  

Proszę wybrać minimum jedną 

opcję, lub samodzielnie 

scharakteryzować rezultat 

badań. 

opcja wyboru lub 

uzupełnienia 

treści 

4.  Dyscyplina naukowa Proszę wybrać główną 

dyscyplinę zgodną z wykazem 

Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1818). 

opcja wyboru 

5.  Uwagi do punktów 3-4  opcja 

uzupełnienia 

treści 

6.  Liczba Twórców  opcja wyboru 
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7.  Imię i Nazwisko Twórcy  opcja 

uzupełnienia 

treści 

8.  Forma powiązania 

Twórcy z Uniwersytetem 

Wrocławskim  

 

 opcja wyboru 

9.  Wydział [opcjonalnie, przy wyborze 

powiązania] 

opcja wyboru 

10.  Adres e-mail   opcja 

uzupełnienia 

treści 

11.  Udział twórczy w % 

(procent praw 

osobowych do udziału w 

powstaniu rozwiązania) 

 

opcja uzupełnienia treści  

12. -41.  [opis jak w pkt. 6 - 11]  [jak w pkt. 6-11] 

 

42. 

Do dokonywania uzgodnień 
merytorycznych oraz 
reprezentowania Twórców 
w sprawach związanych z 
postępowaniem w 

procedurach ochrony 
wyników i komercjalizacji 

wyników, w tym do odbioru 
w imieniu Twórców 
dokumentacji (w tym 
decyzji o ubieganie się o 
ochronę prawną oraz o 
komercjalizacji), ze swego 

grona wyznaczamy: 

 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

43. Numer telefonu do 

kontaktów z osobą 

reprezentującą Twórców 

 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

44. Opis zwięzły rozwiązania max 800 znaków opcja 

uzupełnienia 

treści 

45. Słowa klucze w języku 

polskim (3-5) 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 
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46. Słowa klucze w języku 

angielskim (3-5) 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

47. Opis poszerzony - 

przesyłam następujące 

załączniki do Karty 

technologii 

Rysunki, plany, fotografie oraz 

opis rozwiązania w formie 

tekstowej należy przesłać na 

adres 

centrum.innowacji@uwr.edu.pl, 

następnie załączyć do 

wygenerowanej karty 

technologii. W oknie 

odpowiedzi proszę opisać 

załączniki. 

opcja 

uzupełnienia 

treści 

48. Etap rozwoju 

rozwiązania 

Proszę wybrać odpowiednią 

fazę rozwoju technologii [TRL], 

lub zwięźle opisać w sekcji 

"inne" 

opcja wyboru lub 

uzupełnienia 

treści 

49. Skala innowacyjności 

 

 opcja wyboru 

50. Potencjalne 

zastosowanie 

Względem specjalizacji o 

największym potencjale 

innowacyjnym i 

konkurencyjnym 

opcja wyboru 

51. Szczegółowy opis 

możliwości zastosowania 

wyniku 

 

Proszę wskazać jaki problem 

rozwiązuje rezultat, jaką 

potrzebę zaspokaja 

opcja 

uzupełnienia 

treści 

52. Czy takie lub podobne 

rozwiązanie już jest 

znane lub stosowane? 

Proszę wskazać przykłady ze 

stanu techniki, ze wskazaniem 

źródeł informacji 

opcja 

uzupełnienia 

treści 

53. Zalety rozwiązania 

(korzyści) - cechy 

wyróżniające i 

innowacyjne 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

54. Potencjalne wady i 

ograniczenia rozwiązania 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

55. Zastosowanie 

aplikacyjne rozwiązania 

w przypadku 

komercjalizacji 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

56. Istniejące rozwiązania 

rynkowe 

Proszę wskazać nazwy 

produktów/ nazwy firm 

opcja 

uzupełnienia 

treści 
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57. Bariery wejścia na rynek  opcja wyboru 

58. Możliwa przewaga nad  

konkurencją rynkową 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

59. Szacowana wartość 

rozwiązania na 

aktualnym poziomie 

rozwoju 

Jeżeli jest to możliwe, proszę 

podać źródła 

opcja 

uzupełnienia 

treści 

60. Proszę określić dalszą 

rolę Twórców  w 

procesie rozwoju 

rozwiązania, 

preferowaną formę 

współpracy z 

przemysłem 

 opcja wyboru 

61. Uwagi  opcja 

uzupełnienia 

treści 

62. Zdaniem Twórców 

Rezultat powinien zostać 

objęty ochroną 

Proszę wskazać terytorium opcja wyboru lub 

uzupełnienia 

treści 

63. Czy wynik pracy 

intelektualnej był 

prezentowany 

publicznie, lub został 

ujawniony na zewnątrz 

Uczelni? 

UWAGA: publikacje w 

czasopismach, sesje 

posterowe, wystąpienia 

konferencyjne, prezentacje 

ustne, abstrakty i in., mogą 

być uznane za ujawnienia i 

mogą być przeszkodą w 

przypadku ubiegania się o 

ochronę formalną 

opcja wyboru 

64. Proszę podać datę, 

źródła, okoliczności i 

zakres ujawnienia 

[opcjonalnie, przy wyborze 63. 

TAK] 

opcja 

uzupełnienia 

treści 

65. Planowane publikacje, 

wystąpienia 

 opcja 

uzupełnienia 

treści 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 126/2019 
z dnia 16 października 2019 r. 

 

Numer ewidencyjny [CTT]   

Nazwa wyniku  

Data wpływu oświadczenia 

i podpis przyjmującego 
 

 

 

Oświadczenie Pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego o zainteresowaniu 

przeniesieniem praw do wyników działalności naukowej i związanym z nim 

know-how 

 

Imię i nazwisko Pracownika:  ............................................................................ 

Adres:     ............................................................................ 

Adres e-mail:    ............................................................................ 

Nr telefonu:     ............................................................................ 

Jednostka zatrudniająca:   ............................................................................ 
(jednostka organizacyjna, wydział)  

 

Oświadczam, że:  

1) jestem Twórcą/Współtwórcą wyniku o nazwie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zgłoszonego pod numerem zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej ………………..     

i dysponuję udziałem w wysokości   % powstałej własności intelektualnej,  

 

 

2) jestem zainteresowana(y) przeniesieniem na mnie prawa do wskazanych wyników 

i związanego z nimi know-how w przypadku podjęcia przez Uniwersytet 

Wrocławski decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji albo po bezskutecznym 

upływie terminu na wydanie takiej decyzji, na podstawie art. 154 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późn. zm.).  

 

...........................................   ................................................... 

 (miejsce i data)     (podpis Pracownika) 

 


