
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej  

oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie  Jana 

Kochanowskiego w Kielcach                                                                           

                                                                                                   

 

 .............., dn.  ................................... 

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

        (imię, nazwisko, tytuł naukowy) 

…………………………………… 

                   (Instytut, Zakład) 

  

                         Zgłoszenie stworzonego dobra własności przemysłowej 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że stworzyłem(am) dobro własności przemysłowej  

w postaci* w szczególności wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, topografii układu 

scalonego, odmiany rośliny pod tytułem ………………………………………………………………. 

…………….……………………………………………………………………………………..............,  

do którego prawa przysługują Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Równocześnie oświadczam, że: 

1) ww. dobro stworzyłem(am) osobiście/wspólnie z innymi osobami* oraz że nie narusza ono 

żadnych istniejących praw autorskich, praw przewidzianych ustawą – Prawo własności 

przemysłowej, jak również dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

2) jestem zainteresowany/nie jestem zainteresowany* nabyciem praw do ww. dobra, zgodnie  

z aktualnymi przepisami prawa, 

Ponadto zobowiązuję się do współdziałania z władzami Uniwersytetu w celu uzyskania  

dla ww. dobra ochrony przewidzianej prawem, m.in. przez: 

1) zachowanie poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, 

2) przekazanie Uniwersytetowi wszystkich posiadanych informacji, utworów wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych  

do komercjalizacji, 

3) powstrzymanie się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania 

wyników, 

4) współdziałanie w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających  

do uzyskania praw wyłącznych 

– nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uniwersytetowi. 

 

Do niniejszego formularza załączam opis ww. dobra wraz z informacjami o jego potencjale 

komercjalizacyjnym. 

                                              

 ……………………………………………………………. 

                                                                   (czytelny podpis twórcy dobra **) 

                         

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku stworzenia dobra przez więcej niż jedną osobę każdy współtwórca składa odrębne oświadczenie 

 Nr ewidencyjny 

 

 

Data rejestracji 

 

 

Nr ewidencyjny 

 

 

Data rejestracji 

 

 



ANKIETA OCENY POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO TECHNOLOGII 

 

I KRÓTKI OPIS TECHNOLOGI OPIS: 

 

 

 

II ZASTOSOWANIA RYNKOWE OPIS: 

III FAZA ROZWOJU TECHNOLOGII 

(Technology Readiness Level - TRL): 
(właściwe zaznaczyć) 

TRL 1. Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady 

danego zjawiska 
 

TRL 2. Koncepcja technologii lub jej przyszłego 

zastosowania   
 

TRL 3. Weryfikacja eksperymentalna    
TRL 4. Weryfikacja laboratoryjna  
TRL 5. Weryfikacja w środowisku zbliżonym  

do rzeczywistego 
 

TRL 6. Demonstracja prototypu lub modelu systemu  

w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
 

TRL 7. Demonstracja prototypu technologii  

w warunkach operacyjnych 
 

TRL 8. Zakończono badania i demonstrację ostatecznej 

formy technologii 
 

TRL 9. Sprawdzenie technologii w warunkach 

rzeczywistych odniosło zamierzony efekt 
 

IV SKALA INNOWACYJNOŚCI  
 krajowa  
 międzynarodowa  

V RODZAJ INNOWACYJNOŚCI  
 nowe zastosowanie istniejącej technologii  

 ulepszenie istniejącej technologii  
 nowa technologia  

VI ZAGROŻENIE NAŚLADOWNICTWEM  
 niskie  
 umiarkowane  
 wysokie  
 nieznane  

VII OPIS KONKURENCJI  
 Istnieją inne podmioty oferujące obecnie taki 

sam produkt lub usługę 
 

 Istnieją inne podmioty oferujące obecnie 

podobne produkty lub usługi 
 

 Istnieją podmioty, które mają potencjał aby 

zaoferować takie same lub podobne produkty  

lub usługi w perspektywie 2 lat 

 

 

 

Istnieją podmioty, które mogą sprawić, że 

produkt lub usługa nie będą już dłużej potrzebne 
 

 Nieznana  

VIII PRZESZKODY WEJŚCIA NA RYNEK  

(np. konieczność uzyskania zezwoleń  

lub certyfikatów, poniesienia wysokich 

nakładów marketingowych) 

 

 niska  
 wysoka  
 nieznana  



 inna (jaka?)  

IX ZAINTERESOWANIE RYNKOWE  
 duże (opisz, wskaż zainteresowane podmioty)  
 nieznane  

X PRZEWIDYWANA SKALA WDROŻENIA  
 krajowa  
 międzynarodowa   
 nieznana  

XI WSPÓŁPRACA TWÓRCÓW  

Z PRZEMYSŁEM 
OPIS:  

XII DEKLARACJA ZAANGAŻOWANIA 

TWÓRCÓW W KOMERCJALIZACJĘ 
 

 Nadal chcę prowadzić pracę naukową i jest to 

dla mnie priorytetem, w pozostałym wolnym 

czasie mogę się zaangażować w komercjalizację 

 

 Priorytetem jest dla mnie zaangażowanie się  

w komercjalizację 
 

 Nie chcę się angażować w komercjalizację,  

a jedynie czerpać zyski przysługujące mi jako 

twórcy 

 

XIII DEKLAROWANA ROLA AUTORA  

W PROCESIE KOMERCJALIZACJI 
 

 współpraca wdrożeniowa   
 prowadzenie spółki  
 funkcja doradcza/ekspercka  

XIV SZACUNKOWE NAKŁADY 

INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE  

NA ROZWÓJ TECHNOLOGII 

Proszę przedstawić kosztorys: 

 


