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UCHWAŁA NR  0000 - 70/11 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

 
w sprawie 

 
 

zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 
własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” 
 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza „Regulaminu zarządzania prawami 
autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” w 
następującym brzmieniu: 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumie się następująco: 
1. Uniwersytet – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2. Regulamin – niniejszy Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 

własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

3. Dobro intelektualne – przedmiot prawa autorskiego i przedmioty praw pokrewnych oraz przedmioty 
prawa własności przemysłowej i know-how. 

4. Twórca – osoba, która stworzyła dobro intelektualne. 
5. Jednostka organizacyjna - wydział lub inna jednostka, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu. 
6. Kierownik jednostki – dziekan lub kierownik jednostki, o której mowa wyżej. 
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7. Pracownik – osoba zatrudniona przez Uniwersytet na podstawie umowy o pracę lub mianowania. 
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8. Pracownik delegowany - pracownik skierowany na staż naukowy, przemysłowy, do realizacji 
projektu, jak też innych zadań w wyniku których mogą powstać dobra intelektualne. 

9. Komisja – Komisja ds. Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
10. Spółka celowa – spółka tworzona przez Uniwersytet w celu komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych. 
11. Badania naukowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki Dz.U.2010.96.615  badania naukowe definiuje się jako: badania podstawowe –  
oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu 
zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na 
bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie; badania stosowane - prace badawcze 
podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w 
praktyce; badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności 
w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń 
do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych 
systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem 
prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. 

12. Prace rozwojowe - zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. zasadach finansowania 
nauki Dz.U.2010.96.615 - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie 
wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i 
umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 
ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności: a) tworzenie projektów, rysunków, 
planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem 
że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, b) opracowywanie prototypów o potencjalnym 
wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi 
końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i 
walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają 
być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu 
należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, c) działalność związana z 
produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są 
one wykorzystywane komercyjnie. 

 
§2 
 

Regulamin stosuje się do: 
1. pracowników  
2. studentów wszystkich form studiów 
3. doktorantów 
4. osób związanych z Uniwersytetem umowami, których stosowanie postanowienia tego Regulaminu 

przewidują. 
 

§3 
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1. Dobro intelektualne stworzone przez pracownika w ramach stosunku pracy 
2. Dobro intelektualne stworzone przez pracownika poza stosunkiem pracy 
3. Dobro intelektualne stworzone przez osoby, o których mowa w §2 pkt 2,3, 4  
 
 
 
 

§4 
 

Zgodę na zawarcie umowy, na mocy której prawa do dóbr intelektualnych stworzonych przez pracownika 
delegowanego do innej instytucji naukowej lub badawczej przysługiwałyby w/w jednostce wyraża Rektor 
lub osoba przez Niego upoważniona. 
 

§5 
 

Pracownik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego 
Regulaminu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
 
 

Rozdział II 
Komisja do spraw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
§6 
 

Komisja jest właściwa w sprawach, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, oraz w innych 
sprawach z zakresu własności intelektualnej, które dotyczyć będą Uniwersytetu. Komisja może 
powoływać ekspertów lub konsultantów zewnętrznych z zakresu praw własności intelektualnej. 
 

§7 
 

Komisję powołuje Rektor na okres swojej kadencji. W skład Komisji wchodzą z urzędu: Prorektor ds. 
Nauki jako Przewodniczący, Rzecznik Patentowy, Dziekani Wydziałów lub ich przedstawiciele, 
przedstawiciel Działu Organizacyjno-Prawnego, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu, 
Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką. 
 

§8 
 

Komisja podejmuje uchwały – jako formy wyrażania opinii – zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów za i przeciw głos Przewodniczącego liczy się podwójnie. Komisja podejmuje 
decyzje bez nieuzasadnionej zwłoki. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę pisemną pod rygorem 
nieważności. Każde rozstrzygnięcie wymaga uzasadnienia. 
 

§9 
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Członek Komisji nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach: 
 

• z którymi wiąże go stosunek osobisty lub majątkowy 
• w których brał udział jako osoba podejmująca wiążące rozstrzygnięcia.  

 
 

§10 
 

Komisja corocznie dokonuje oceny gospodarowania dobrami intelektualnymi mającej na celu ustalenie 
wielkości dochodów czerpanych z nich przez Uniwersytet i oceny opłacalności utrzymywania ich 
ochrony oraz wytyczenia kierunków działań mających na celu poprawę efektywności eksploatacji dóbr 
intelektualnych. 
 

§11 
 
Komisja ustala propozycję podziału zysków z komercjalizacji dóbr intelektualnych, do których 
zastosowanie ma niniejszy Regulamin i przekazuje ją Rektorowi lub osobie przez Niego upoważnionej. 
 
 

Rozdział III 
Postanowienia dotyczące dóbr intelektualnych 

 
§12 

 
Twórcy dobra intelektualnego stanowiącego przedmiot praw autorskich przysługują autorskie prawa 
osobiste, w tym prawo do: 
1. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 
2. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,  
3. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,  
4. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
 

§13 
 

Autorskie prawa majątkowe związane z dobrem intelektualnym stanowiącym przedmiot praw autorskich, 
powstałe w ramach stosunku pracy, takie jak prawo do rozporządzania i korzystania z utworu na 
wszystkich znanych w chwili ustalenia utworu polach eksploatacji, z chwilą jego przyjęcia przysługują 
Uniwersytetowi. 
 

§14 
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Do dóbr intelektualnych stanowiących przedmiot praw autorskich stworzonych przez pracownika poza 
stosunkiem pracy Uniwersytet nabywa autorskie prawa majątkowe na podstawie zapisów umowy 
zawartej z pracownikiem.  

§15 
 

Uniwersytet nabywa autorskie prawa majątkowe do dóbr intelektualnych stanowiących przedmiot praw 
autorskich stworzonych przez osoby wymienione w § 2 pkt 2, 3,4 na podstawie postanowień umowy 
zawartej z tymi osobami. 
 

§16 
 

Twórca może opublikować utwór na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub w inny sposób go 
rozpowszechnić, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu Uniwersytet nie zawarł z nim 
umowy o jego publikację. Publikacja utworu powinna zawierać afiliację w brzmieniu: Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 

§17 
 

Uniwersytet ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania i przekazania do użytku przez inne osoby w 
celach dydaktycznych, w każdy znany w momencie ustalenia sposób, dobra intelektualne stanowiące 
przedmiot praw autorskich powstały w ramach stosunku pracy pracownika lub umowy zawartej z 
pracownikiem poza stosunkiem pracy. Do tych dóbr zaliczyć można m.in.: materiały do nauczania na 
odległość, skrypty, etc. 
 

§18 
 

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw autorskich stosuje się do dóbr intelektualnych 
stanowiących przedmiot praw pokrewnych, w tym m.in. prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do 
pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. 
 

§19 
 

Uniwersytet nabywa, z chwilą przyjęcia od pracownika, prawa do stworzonych przez pracownika baz 
danych. Bazy danych rozumiane są jako: zbiór danych lub innych materiałów i elementów 
zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w określony 
sposób, wymagających istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, 
weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. 
 

§20 
 

Jeżeli baza danych zostanie stworzona przez pracownika poza stosunkiem pracy, prawa do niej 
Uniwersytet uzyskać może na podstawie postanowień zawartej z nim umowy. 
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§21 
 
Uniwersytet nabywa prawa do baz danych stworzonych przez osoby wymienione w § 2 pkt 2, 3,4 na 
podstawie postanowień umowy, która z nimi została zawarta. 
 

§22 
W razie stworzenia przez pracownika w ramach stosunku pracy dobra intelektualnego pozostającego 
przedmiotem praw własności przemysłowej, w szczególności: 

 
1) wynalazku 
2) wzoru użytkowego,  
3) znaku towarowego,  
4) wzoru przemysłowego,  
5) oznaczenia geograficznego, 
prawa majątkowe uzyskane dla w/w przedmiotów przysługują Uniwersytetowi. 
 

§23 
 
Jeżeli dobro intelektualne pozostające przedmiotem praw własności przemysłowej zostanie stworzone 
przez pracownika poza stosunkiem pracy, prawa majątkowe do niego Uniwersytet uzyskać może na 
podstawie postanowień umowy zawartej z pracownikiem. 
 

§24 
 
Uniwersytet nabywa prawa majątkowe do dóbr intelektualnych pozostających przedmiotem praw 
własności przemysłowej stworzonych przez osoby wymienione w § 2 pkt 2, 3,4 na podstawie 
postanowień umowy z nimi zawartej. 
 

§25 
 

Uniwersytetowi przysługują prawa majątkowe do know-how stworzonego przez twórcę czyli do 
nieujawnionej do wiadomości publicznej informacji technicznej, technologicznej, organizacyjnej lub 
innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
 

§26 
 
Jeśli Uniwersytet poniósł znaczący i bezpośredni wkład w stworzenie dobra intelektualnego stanowiącego 
przedmiot praw własności przemysłowej, przysługuje mu prawo korzystania z tego dobra we własnym 
zakresie, o ile umowy nie stanowią inaczej. 
 

§27 
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Twórca ma obowiązek zachowania tajemnicy oraz powstrzymania się od wszelkich działań, które 
mogłyby stanowić przeszkodę dla Uniwersytetu w uzyskaniu praw dla dóbr intelektualnych. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział IV 
Obowiązki twórców i zasady wynagradzania 

 
§28 

 
1. Twórcy w odniesieniu do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin zobowiązani są: 

a) zgłosić dobro intelektualne, które zostało przez nich stworzone, a do którego prawo nabyć może 
Uniwersytet. 

b) nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych dotyczących dóbr intelektualnych, które mogą 
mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej 
lub niweczyłoby możliwość uzyskania ochrony prawnej. Ujawnianie informacji poufnych 
dotyczących dóbr intelektualnych do których prawa przysługują lub mogą przysługiwać 
Uniwersytetowi, może następować wyłącznie za zgodą Uniwersytetu.  

c) zachować poufność dotyczącą dóbr intelektualnych, a wynikającą z postanowień umów zawartych 
z Uniwersytetem.  

2. Pracownik, który prowadzi działalność poza Uniwersytetem, nie może bez uprzedniej zgody 
kierownika jednostki, uczynić użytku z dobra intelektualnego do którego prawa majątkowe ma 
Uniwersytet. 

3. Warunki przyznawania i wysokość należnego twórcy wynagrodzenia za dobro intelektualne ustala 
Rektor lub osoba przez niego upoważniona. 

4. Twórcy przysługuje 50% zysku, jaki Uniwersytet uzyskał z komercjalizacji dobra intelektualnego. 
Pozostałe 50% przysługuje Uniwersytetowi. 

5. Zysk pochodzący z komercjalizacji dobra intelektualnego stanowi różnicę między przychodem netto, 
np. z licencji lub przeniesienia praw, a kosztami poniesionymi przez Uniwersytet z tego tytułu, w tym 
głównie kosztami ochrony własności intelektualnej. 

6. Wynagrodzenie z tytułu osiąganego zysku z komercjalizacji dobra intelektualnego przysługuje 
pracownikowi w okresie stosunku pracy, jak też po jego ustaniu.  

7. Wynagrodzenie z tytułu osiąganego zysku dla osób nie będących pracownikami, a z którymi zawarto 
umowy, przysługuje zgodnie z zapisami tej umowy. 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

9. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za dobro intelektualne, które Uniwersytet wykorzystuje dla 
własnych celów badawczych i dydaktycznych.  

8. Twórcy zatrudnionemu w spółce celowej lub twórcy, który jest udziałowcem tej spółki, nie 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu osiągniętego zysku z komercjalizacji dobra intelektualnego. 
Twórca ma prawo do wynagrodzenia, jakie w tej spółce otrzymuje, jak też do części zysków tej spółki. 
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Rozdział V 
Zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,  zasady 
korzystania z majątku Uniwersytetu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych 
 

§29 
 

1. Uniwersytet, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych może utworzyć 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę  
celową tworzy Rektor za zgodą Senatu Uniwersytetu. Do zadań spółki celowej należy w szczególności 
obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w 
celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie. 

2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności 
przemysłowej Uniwersytetu w zakresie jej komercjalizacji. 

3. Uniwersytet w celu realizacji zadań określonych w pkt. 1 i 2 może przekazać spółce celowej w formie 
aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności 
przemysłowej. 

 
§30 

 
Całość prac związanych z komercjalizacją dóbr intelektualnych będących przedmiotem praw autorskich i 
praw pokrewnych prowadzi i koordynuje Wydawnictwo Uniwersytetu.  
 

§31 
 
1. Dobro intelektualne będące przedmiotem prawa własności przemysłowej lub know-how stworzone 

przez pracownika lub przez osobę, z którą zawarto umowę - korzystającą z zasobów Uniwersytetu 
podlega zgłoszeniu do Komisji, z powiadomieniem kierownika jednostki organizacyjnej.  

2. Pracownicy oraz osoby wymienione w § 2 pkt 2, 3,4 są zobowiązane do zgłoszenia wszystkich 
stworzonych przez siebie dóbr intelektualnych będących przedmiotem prawa własności przemysłowej 
lub know-how do Komisji oraz powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej.  

3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu. 
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4. Kierownik jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się ze zgłoszeniem dobra intelektualnego 
przekazuje Komisji opinię o poziomie innowacyjności, atrakcyjności rynkowej, potencjalnych 
możliwościach komercjalizacji i efektywności przedstawionego rozwiązania.  

5. Komisja po zapoznaniu się ze zgłoszeniem i opinią kierownika jednostki organizacyjnej, dokonuje 
oceny rozwiązania i sporządza opinię dotyczącą dalszego postępowania i przekazuje ją Rektorowi lub 
osobie przez Niego upoważnionej. Komisja ma prawo do zasięgnięcia opinii twórcy/twórców. 

6. Decyzję dotyczącą dobra intelektualnego będącego przedmiotem prawa własności przemysłowej lub 
know-how w sprawie zgłoszenia dobra intelektualnego w celu uzyskania prawa wyłącznego, podjęcia 
innych kroków koniecznych do jego ochrony lub decyzję o przeniesienie praw na twórcę podejmuje 
Rektor lub osoba przez Niego upoważniona.  

 
§32 

 
1. Dobra intelektualne Uniwersytetu mogą być komercjalizowane m.in. w drodze: 

1.1. udostępnienia własności intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem np. przez udzielenie 
im licencji, 

1.2. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za określoną zapłatę,  
1.3. utworzenie Spółki celowej lub innego podmiotu z udziałem Uniwersytetu, który będzie 

zajmować się komercjalizacją dobra intelektualnego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem. 

2. Decyzję o wyborze sposobu komercjalizacji podejmuje Rektor lub osoba przez Niego upoważniona 
po zasięgnięciu opinii Komisji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

3. Twórca jest zobowiązany do współdziałania z Uniwersytetem dla maksymalnie efektywnej 
komercjalizacji dobra intelektualnego. 

4. Koszty związane z komercjalizacją dóbr intelektualnych ponosi Uniwersytet chyba, że umowa z 
twórcą stanowi inaczej. 

 
§33 

 
Wewnętrzne wykorzystywanie dóbr intelektualnych przez inną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu 
wymaga każdorazowo zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której powstały dobra intelektualne 
i powiadomienia Rektora lub osoby przez Niego upoważnionej.  
 

§34 
 

Sprawy dotyczące współpracy z podmiotami gospodarczymi związane ze świadczeniem usług naukowo-
badawczych, opracowywaniem ekspertyz, wykonywaniem prac badawczych i badawczo-rozwojowych, 
wdrażaniem wyników tych prac oraz realizacją wspólnych projektów wynalazczych regulują Zarządzenia 
Rektora Uniwersytetu. 
 

§35 
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1. Zawierając umowę o komercjalizacji dobra intelektualnego lub podejmując decyzję o utworzeniu 
Spółki, Uniwersytet może przyznać drugiej stronie umowy lub Spółce prawo do posługiwania się 
logo Uniwersytetu lub/i podawania informacji (np. na produktach) o związku dobra intelektualnego z 
Uniwersytetem. 

2. W związku z komercjalizacją dobra intelektualnego Uniwersytet może zezwolić na korzystanie z 
infrastruktury Uniwersytetu takiej jak np. pomieszczenia, aparatura badawcza, komputery, sprzęt 
laboratoryjny, bazy danych, itp. za stosowną opłatą.  

3. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 2 określa kierownik jednostki organizacyjnej, w której dobro 
intelektualne powstało, przy współudziale służb finansowo – księgowych Uniwersytetu, a zatwierdza 
Kwestor. Ostateczną decyzję o wysokości opłaty podejmuje Rektor lub osoba przez Niego 
upoważniona. 

4. Twórcy, który zostanie zatrudniony w Spółce lub stanie się jej udziałowcem, nie przysługuje prawo 
do jakichkolwiek korzyści uzyskanych przez Uniwersytet z komercjalizacji dobra intelektualnego 
poza prawem do części zysku Spółki i wynagrodzenia w niej uzyskiwanego. 

 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§36 

 
O ile Regulamin nie stanowi inaczej decyzje w sprawach objętych Regulaminem w imieniu Uniwersytetu 
podejmuje Rektor lub osoba przez Niego upoważniona. 
 

§37 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego 
prawa. 
 
 

§ 38 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

Wrocław, dnia …........................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany/a 
 
Imię i nazwisko, PESEL.................................................................................................................................. 
 
Nazwa jednostki organizacyjnej ..................................................................................................................... 
 
oświadczam, że: 
 
1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i 

prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

2. przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu 
zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz 
zasadami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu 

 
 
 
 
 
       …........................................ 
      [czytelny podpis osoby składającej oświadczenie] 
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Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu  art.245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim 
zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem może być weryfikowana w trybie i na warunkach określonych w art.253 
k.p.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 2 do Regulaminu  
 

Wrocław, dnia......................................... 
 

ZGŁOSZENIE DOBRA INTELEKTUALNEGO 
 
Dane zgłaszającego:  
 
 
Imię i nazwisko, PESEL:................................................................................................................................. 
 
 
Stanowisko, nr tel., adres e-mail:..................................................................................................................... 
 
 
Jednostka organizacyjna:................................................................................................................................. 
 
 
Relacja z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu: pracownik/ student/ doktorant/ inna osoba 
zobowiązana do przestrzegania Regulaminu*/**. 
 
 
Opis dobra intelektualnego (słowa kluczowe, ogólny opis, cechy nowości i użyteczności, zastrzeżenia, 
możliwości komercjalizacji): 
 
..........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Opis stanu aktualnego ( podobne wynalazki i publikacje) dotyczący przedmiotu zgłoszenia: 
1. 

2. 

3. 

4. 

 

Twórcy: 
lp Imię i Nazwisko PESEL % udział twórcy w 

stworzeniu dobra 
intelektualnego 

    

    

    

 
 
Oświadczenie: 
 
Ja (My) niżej podpisan/y/i wyrażam/y zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji i 
wyrażam/y chęć współpracy z Komisją do spraw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w celu uzyskania ochrony i komercjalizacji tego dobra intelektualnego. 
…………………………………………….  ……………………………………….. 

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

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

……………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 ……………………………………….. 
(data) 

 
 
 
* Zgodnie z §2 pkt 4 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
** niepotrzebne skreślić 
 

 


