
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 

Pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
 
tel. +48 71 375 28 90 
www.uni.wroc.pl 

 Wypełnia Centrum Transferu Technologii 

Data przyjęcia zgłoszenia   

Numer ewidencyjny   

Zgłaszający: 

Jednostka UWr:  

ZGłOSZENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

Nazwa wyniku: 

 

Zgłaszany wynik można określić jako: 

Wynalazek 

Rezultat prac rozwojowych 

Program komputerowy 

Baza danych 

Prace koncepcyjne 

Topografia układów scalonych 

Wzór użytkowy 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa: 

 

 

1. DANE TWÓRCÓW 

a. Dane osoby wybranej spośród Twórców do reprezentacji Twórców - w sprawach merytorycznych, 

uzgodnieniach związanych z postępowaniem w procedurach ochrony wyniku i komercjalizacji: 

Imię i nazwisko: 

Telefon, adres email: 

 

Podpis osoby reprezentującej: 

 

b. Dane wszystkich Twórców wyniku: 

Imię i nazwisko 
Stopień/ 

Tytuł 
naukowy 

Adres zamieszkania 
e-mail oraz 

telefon 
kontaktowy 

Status 
[pracownik, student/ 

doktorant, osoba 
spoza Uczelni] 

Miejsce zatrudnienia/ 
Jednostka 

Udział w 
rozwiązaniu 

[%] 
Podpis 

        

        

        

        

        

 

Wzór przemysłowy

Materiał biologiczny

Nowa odmiana rośliny lub/i materiał

wyjściowy do hodowli

Nowa rasa/zwierzę

Znak towarowy

Wynik twórczości artystycznej



 

Prawo do wyniku przysługuje Uniwersytetowi Wrocławskiemu w następującej wysokości: 
w całości  
w części [proszę wypełnić tabelę, kopie umów załączyć do zgłoszenia lub wskazać miejsce przechowania umowy]   
 

Współuprawniony 
[nazwa i adres] 

Wysokość udziału 
[%] 

Podstawa współpracy  
[dane umowy] 

Uniwersytet Wrocławski   

   

   

   

 
Zdaniem Twórców wynik powinien zostać objęty ochroną patentową: 

Tak 

na terytorium RP 

za granicą 

Nie  

 

2. PUBLICZNA PREZENTACJA ROZWIĄZANIA 

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. 

Czy wynik działalności naukowej był prezentowany publicznie lub został ujawniony na zewnątrz Uczelni? 

 Tak     Nie 

Jeśli wskazano „Tak” proszę podać okoliczności ujawnienia. 

 

 

  

 

  

 

 
Źródło finansowania 

 
 

 
 

 
 

 
W przypadku finansowania ze źródeł spoza Uniwersytetu Proszę załączyć kopie umów do zgłoszenia. 

 

Instytucja finansująca

3.  FINANSOWANIE

Zgłaszany wynik działalności naukowej  został uzyskany:

w wyniku realizacji prac własnych jednostki

na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą prace [np. NCN, NCBiR, FNP,

Programy Ramowe, Horyzont Europa, fundusze EU, dotacje samorządowe, de minimis]

w wyniku pracy badawczej zleconej, prowadzonej na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym

inne



 

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU 
a. Etap rozwoju rozwiązania 

 
 
 
 

b. Zwięzły opis rozwiązania 

c. Słowa kluczowe 

d. Zastosowanie aplikacyjne rozwiązania  

e. Zalety rozwiązania - cechy wyróżniające i innowacyjne 

f. Potencjalne wady i ograniczenia rozwiązania 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

5. MOŻLIWOŚCI KOMERCYJNE ROZWIĄZANIA 
a) Komercyjny obszar zastosowania – proszę wskazać sektor przemysłu/biznesu 

b) Istniejące rozwiązania rynkowe – proszę wskazać nazwy produktów/firm 

c) Możliwa przewaga nad konkurencją rynkową 

d) Preferowana rola Twórców  w procesie rozwoju rozwiązania i forma współpracy z przemysłem 

 
6. OŚWIADCZENIA TWÓRCÓW 

 
Oświadczam, że: 
1. zadeklarowany przeze mnie wkład w powstanie wyniku działalności naukowej, jest indywidualnym efektem mojej 

twórczej pracy, nie naruszającym praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych 
praw własności intelektualnej; 

2. w przypadku wyrażenia chęci Twórców do ochrony wyniku, wynik ten będę utrzymywał/a 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; 
4. nie dokonałam(em) zgłoszenia wyniku w Urzędzie Patentowym RP ani w innym Urzędzie Patentowym; 
5. jest mi znana treść uchwały 

regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim  i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień; 

6. 
1
oświadczam, że w dacie powstawania wyniku działalności naukowej pozostawałam/em w stosunku pracy z 

Uniwersytetem Wrocławskim i zgłaszany wynik dokonany został w wyniku wykonywania przeze mnie obowiązków ze 
stosunku pracy. 

 
 
 
 
 
 

Data                                    Podpis Twórcy/ów 
 

7. DO WIADOMOŚCI DZIEKANA WYDZIAŁU 
Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej „Karty wyniku pracy intelektualnej” i zgłaszam/nie 
zgłaszam

2
 uwag. 

 
 
 

Data                                    Dziekan Wydziału 

                                                           
1
 Dotyczy tylko osób, które pozostawały w stosunku pracy z Uniwersytetem Wrocławskim w trakcie tworzenia lub powstania wyniku. 

2
 Odpowiednie skreślić. 

 

 

 

 

 

Nr 122/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie
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