Załącznik nr 3 do uchwały nr 113
Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac
intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

Katowice, dnia ………….

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Znak: ……………………………………

DECYZJA W PRZEDMIOCIE KOMERCJALIZACJI/
REZYGNACJI Z KOMERCJALIZACJI
WYNIKU PRAC INTELEKTUALNYCH

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 16 ust. 6 Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami
prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
(załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 113 z dnia 30 maja 2017 r.) w związku z art. 86e ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym:
wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na podjęcie działań zmierzających do komercjalizacji
wyniku prac intelektualnych pt. ……………………………………………….............................,
nr ewidencyjny UŚ …………………………………………….. określonego w formularzu zgłoszenia
z dnia ……………………………….

Pouczenie:
Zgromadzona w sprawie dokumentacja, w tym wymagane postanowieniami Regulaminu stanowiska
i opinie, znajduje się w posiadaniu Biura Współpracy z Gospodarką, które na życzenie twórców ww.
wyniku prac intelektualnych – po uprzednim uzgodnieniu terminu – umożliwia wgląd w akta sprawy.
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z komercjalizacji niniejsza decyzja stwarza zobowiązanie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od dnia jej wydania – do złożenia
twórcy/współtwórcom oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do
wyniku prac intelektualnych wraz z własnością nośników, na których wyniki te utrwalono.

Niniejsza decyzja nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jak również nie stosuje się w tym przypadku
przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

……………………………………………………………
(pieczęć i podpis właściwego Prorektora)

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.

Twórca/y
Biuro Rzeczników Patentowych (tylko w przypadku projektów wynalazczych)
Właściwa jednostka organizacyjna UŚ
SPIN-US Sp. z o.o.
aa. Biuro Współpracy z Gospodarką
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