
………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO GŁÓWNEGO TWÓRCY 

 

………………………………………………………… 

MIEJSCE PRACY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 

 

………………………………………………………… 

TELEFON, E-MAIL 

 
 

…………………………………………… 

NR EWIDENCYJNY UŚ 

(wypełnia Rzecznik Patentowy) 

 

…………………………………………… 

DATA ZGŁOSZENIA W UŚ 

(wypełnia Rzecznik Patentowy) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

PROJEKTU WYNALAZCZEGO DO OCHRONY PRAWNEJ 

NA RZECZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

1. Zgłaszam (zgłaszamy) wniosek o wszczęcie postępowania dla ochrony prawnej nowego projektu 

wynalazczego o proponowanym tytule: 

 

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

 

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

 

Tytuł w języku angielskim: 

 

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

 

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

 

Projekt ten moim (naszym) zdaniem nosi cechy: 

wynalazku  wzoru użytkowego  wzoru przemysłowego 

2. Źródło finansowania badań związanych z projektem wynalazczym: 

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

 

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

 

3. Oświadczam (oświadczamy), że nie dokonałem (nie dokonaliśmy) zgłoszenia tego projektu w Urzędzie 

Patentowym RP ani w innej jednostce 

4. Oświadczam (oświadczamy), że istota projektu wynalazczego nie została dotychczas ujawniona do 

wiadomości powszechnej, w szczególności w publikacjach (referatach, artykułach, książkach) ani w 

gotowych wyrobach. Jednocześnie przyjmuję (przyjmujemy) do wiadomości, że istota projektu 

wynalazczego nie może być ujawniona do wiadomości powszechnej przed datą zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego RP lub innego urzędu własności przemysłowej, chyba, że Uniwersytet odstąpi od ubiegania 

się o ochronę.  

5. Oświadczam (oświadczamy), że prawo do niniejszego projektu wynalazczego przysługuje 

Uniwersytetowi Śląskiemu, bowiem projekt ten: 

a) powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej umowy  

w myśl art. 11 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., 

nr 119, poz. 1117) – tzw. „projekt pracowniczy” *, 



b)  nie jest „projektem pracowniczym” w myśl art. 11 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117), jednak przekazuję (przekazujemy) go 

niniejszym do korzystania Uniwersytetowi Śląskiemu w myśl art. 20, 21 tejże ustawy *. 

6. Oświadczam (oświadczamy), że znana jest mi (nam) treść „Regulaminu ochrony, korzystania i 

zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. 

7. Do niniejszego zgłoszenia dołączam (dołączamy): 

schematyczny rysunek projektu (w przypadku wzoru przemysłowego mogą być fotografie), 

opis projektu zawierający: 

 zagadnienia lub problemy, które są przedmiotem projektu; 

 dotychczasowy znany stan techniki, dotyczący powyższego projektu; 

 możliwie szczegółowy opis techniczny zgłoszonego projektu w powiązaniu z załączonym 

rysunkiem (jeśli jest załączony); 

 cechy i zalety projektu na tle znanego stanu techniki; 

 zestawienie proponowanych do ochrony najważniejszych nowych cech (rozwiązań), 

zawartych w opisie projektu; 

 informację na temat wszystkich możliwych zastosowań (wdrożeń) projektu ze wskazaniem 

przewagi nad stanem dotychczasowym. 

o abstrakt w języku angielskim (informacja 1000-1200 znaków o głównych zaletach i obszarach 

zastosowania rozwiązania). 

8. Dane osobowe twórcy (twórców). 

 

IMIĘ 

I NAZWISKO 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(KOD, MIASTO, ULICA, 

NR LOKALU) 

MIEJSCE PRACY, 

STANOWISKO 

I TELEFON 

Podstawa prawna  

przejścia prawa 

do projektu na 

rzecz UŚ 

(wpisać punkt 5a 

lub 5b) 

PROCENT 

UDZIAŁU 
PODPIS 

 

 

     

* niepotrzebne skreślić 

Przyjmuję projekt wynalazczy do korzystania i wyrażam zgodę na dokonanie powyższego zgłoszenia. 

………………          …………………………… 

          Data                            PODPIS KIEROWNIKA 

                               KATEDRY/ZAKŁADU/INSTYTUTU 

…………………………… 

PODPIS 

DZIEKANA WYDZIAŁU 

 


