Załącznik nr 1
do Regulaminu zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
prawami własności przemysłowej wraz z
zasadami
komercjalizacji
dla
Sieci
Badawczej Łukasiewicz
z dnia ….......................

Instytut Łukasiewicza/Centrum
Łukasiewicz
nr i data zgłoszenia
………………………………………
(wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie)

Formularz zgłaszania wyników badań lub prac
1. Dane dotyczące zgłaszającego:
1.1 Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………
1.2 Miejsce pracy:
………………………………………………………………………………………………………
1.3 Stanowisko:
………………………………………………………………………………………………………
1.4. Dane kontaktowe: adres zamieszkania i adres do korespondencji (jeśli inny niż
zamieszkania), adres e-mail, nr telefonu:
………………………………………………………………………………………………………
2. Tytuł przedmiotu zgłoszenia:
………………………………………………………………………………………………………
3. Wyniki badań lub prac powstały podczas pracy:
a) naukowej lub badawczo-rozwojowej w ramach projektu
nr umowy …………………………………………
pt.…………………………………………………………………………………………………
b) naukowej lub badawczo-rozwojowej w ramach działalności statutowej, uzyskiwania
stopni naukowych, itp. pt.………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) innej (wskazać tytuł i inne dane identyfikacyjne)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4. Dane o Twórcach oraz Osobach Trzecich
4.5 Wyniki badań lub prac powstały w ramach:
4.3 Udział % w

4.4 Adres zamieszkania i

4.1

4.2 Imię i

opracowaniu

adres do korespondencji

Lp.

nazwisko

przedmiotu

(jeśli inny niż zamieszkania),

zgłoszenia

e-mail, telefon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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4.5.1 stosunku pracy

4.5.2 umowy cywilno-

4.5.3 innego stosunku

(nazwa i adres

prawnej (nazwa stron

prawnego (wskazać

pracodawcy)

umowy, nr umowy)

dane identyfikacyjne)

Podpis

5. Przedstawiciel Twórców i Osób Trzecich do kontaktowania się w sprawie zgłoszenia
z Komórką ds. komercjalizacji lub rzecznikiem patentowym:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail)
6. Załączniki:
6.1 Załącznik 1 Oświadczenia Twórców i Osób Trzecich.
6.2 Załącznik 2 Szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia (liczba stron …….)
6.4 Załącznik 3 Kopie dokumentów potwierdzających informacje przedłożone w pkt. 3,
4.5.2, 4.5.3.
6.6 Załącznik 5 Kopia umowy wspólności wskazana w pkt. 8.41.
6.7 Załącznik 6
……………………………………………………………………………………………………
7. Podpisy Twórców i Osób Trzecich
1. …………………………………………………

2. ……………………………………

3.……………………………………………………

4. ……………………………………

5.……………………………………………………

6. ……………………………………

7.……………………………………………………
(imię i nazwisko/podpis, data)

(imię i nazwisko/podpis, data)

8. Podpis bezpośredniego przełożonego
……………………………………………………
(imię i nazwisko/podpis, data)

9. Podpis osoby przyjmującej
zgłoszenie
…………..……………………
(imię i nazwisko/podpis, data)

1

Uzupełnienie danych dot. umowy wspólności następuje najpóźniej przed dokonaniem
zgłoszenia prawa we właściwym urzędzie.
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--------------------Wypełnia Komórka ds. komercjalizacji------------------------10. Decyzja w przedmiocie zgłoszenia:
10.1 Przedmiot zgłoszenia spełnia cechy:
wynalazku

wzoru użytkowego

znaku towarowego

wzoru przemysłowego

topografii układu scalonego

tajemnicy przedsiębiorstwa (Know-how)

bazy danych

utworu naukowego

programu komputerowego

odmiany rośliny

utworu ........……………………….

terytorium ochrony ………………………………….

10.2 Akceptuję treść/Nie akceptuję treści* zgłoszenia Własności intelektualnej
stanowiącej przedmiot zgłoszenia.
10.3 Przyjmuję autorskie prawa majątkowe/Nie przyjmuję* autorskich praw majątkowych
do utworu …………………………………* stanowiącego przedmiot zgłoszenia.
10.4 Przedmiot zgłoszenia stanowi wspólność prawa zgodnie z zapisami umowy
wspólności nr ………………………………… zawartej pomiędzy następującymi stronami
umowy2:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
(podpis osoby decyzyjnej)

…………………………
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.
2

Uzupełnienie danych dot. umowy wspólności następuje przed dokonaniem zgłoszenia
prawa we właściwym urzędzie.
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Załącznik 1 do Formularza zgłoszenia nr ………………
1. Oświadczenia
1.1 Oświadczam, że przedmiot zgłoszenia został opracowany wyłącznie przez Twórców
oraz Osoby Trzecie wskazane w zgłoszeniu objętym treścią niniejszego Formularza.
1.2 Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu.
1.3 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że autorskie prawa majątkowe do utworu
……………………… stanowiącego przedmiot zgłoszenia objętego treścią niniejszego
Formularza, przysługuje ……………………………………………… na zasadach
określonych w ………………………………..
1.4 Oświadczam, że nie dokonałam/em* zgłoszenia Wyników badań lub prac, objętego
treścią niniejszego Formularza w żadnym urzędzie ds. własności intelektualnej lub
organie zajmującym się rejestracją lub udzielaniem praw wyłącznych ani u innej osoby
prawnej lub fizycznej.
1.5 Oświadczam, że treść zgłoszenia nie była/była* przedmiotem wcześniejszego
zgłoszenia w Instytucie albo Centrum, tj.:
 zgłoszenia patentowego/patentu nr … z dnia …..,
 zgłoszenia wzoru użytkowego nr ..... z dnia ….,
 zgłoszenia wzoru przemysłowego nr … z dnia …..,
 zgłoszenia topografii układu scalonego nr ..... z dnia ….,
 zgłoszenia znaku towarowego nr .... z dnia.....,
 zgłoszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (Know-how) z dnia …….,
 zgłoszenia
utworu
naukowego/programu
komputerowego/utworu
………………/bazy danych* z dnia ……………..,
 zgłoszenie odmiany rośliny nr ...... z dnia .......
1.6 Oświadczam, że do czasu podjęcia decyzji o ochronie prawnej Własności
intelektualnej stanowiącej przedmiot zgłoszenia, objętego treścią niniejszego
Formularza, zachowam w tajemnicy informacje o przedmiocie zgłoszenia do czasu
podjęcia przez Prezesa Centrum albo Dyrektora Instytutu albo osób przez nich
upoważnionych decyzji o wyborze formy ochrony Własności intelektualnej. Przez
zachowanie w tajemnicy rozumie się także nieupowszechnianie wiedzy dotyczącej
projektu wynalazczego w publikacjach, wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
na targach, wystawach i stronach internetowych, podczas bezpośrednich spotkań oraz
w innych formach upowszechniania.
1.7 Oświadczam, że zachowam warunki bezpiecznego przechowywania i przesyłania
danych związanych z przedmiotem zgłoszenia, objętego treścią niniejszego Formularza.
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1.8 Oświadczam, że w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub
korespondencyjnego, niezwłocznie przekażę nowe dane do Komórki ds. komercjalizacji.
1.9 Oświadczam, że będę ściśle współpracował ze wskazanym rzecznikiem patentowym
w zakresie postępowania dotyczącego zgłoszenia, objętego treścią niniejszego
Formularza.
1.10 Oświadczam, że zobowiązuję się do przechowywania i udostępniania dokumentacji
prowadzonych badań i prac zawierającej harmonogram prowadzonych badań i prac oraz
dokumentacji uzupełniającej wraz z ich nośnikami na żądanie Dyrektora, Prezesa lub
osoby przez niego upoważnionej (odpowiednio).
1.11 Oświadczam, że zgłaszane rozwiązanie jest nowe i nie jest mi wiadomo, aby
przedmiot zgłoszenia objęty treścią niniejszego wniosku, naruszał prawa wyłączne
należące do osób trzecich oraz treść utworu (poza cytatami) jest oryginalnym dziełem
Twórcy lub Osoby Trzeciej oraz, że utwór nie narusza żadnych istniejących praw
autorskich ani innych praw wyłącznych podmiotów trzecich.
1.12 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie doboru formy
ochrony oraz postępowania przed urzędami ds. własności intelektualnej w sprawie
uzyskania ochrony prawnej na przedmiot zgłoszenia (treść klauzuli w Załączniku 2).
2. Podpisy
1. …………………………………………………

2. ……………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………

7. …………………………………………………
(imię i nazwisko Twórców oraz Osób
Trzecich, podpis, data)

* Niepotrzebne skreślić.
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(imię i nazwisko Twórców oraz
Osób Trzecich, podpis, data)

Załącznik 3 do Formularza zgłoszenia nr ………………

1. Dla zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii
układów scalonych, tajemnicy przedsiębiorstwa (Know-how):
1.1 Szczegółowy opis Wyników badań lub prac wraz z materiałem ilustracyjnym
umożliwiającym zrozumienie jego istoty.
2. Dla zgłoszeń znaków towarowych:
2.1 Wskazanie rodzaj znaku (np. znak słowny, znak graficzny, znak słowno -graficzny,
inny znak:……………………………).
2.2 Wskazanie kategorii znaku (np. znak indywidualny, znak wspólny, wspólne prawo
ochronne, znak gwarancyjny, znak certyfikujący, inny znak:…………………………..).
2.3 Jeśli znak zawiera utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu stanowiącego całość lub element
znaku przysługują ………………………………………………………………………. na
podstawie ……………… (umowa nr………..).
2.4 Przedstawienie zgłaszanego znaku (w tym na nośniku elektronicznym lub e-mailem).
3. Dla zgłoszeń utworów:
3.1 Szczegółowy opis utworu wraz ze wskazaniem indywidualnego charakteru utworu.
4. Dla zgłoszeń odmian roślin:
4.1 Opis odmiany.
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