Numer ewidencyjny 1)

..............................................................
(pieczątka jednostki organizacyjnej)

L. dz.

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

Potwierdzam
przyjęcie
zgłoszenia

Data zgłoszenia 1)

Potwierdzam
przyjęcie
zgłoszenia w CTT

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

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

(Dyrektor ―- Kierownik. data, podpis i pieczęć)

(data, podpis i pieczęć)

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
Centrum Transferu Technologii

ZGŁOSZENIE

PROJEKTU

pt. ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Zgłoszone rozwiązanie nosi moim*) naszym*) zdaniem cechy: wynalazku*) wzoru
użytkowego *) wzoru przemysłowego*) topografii *).
Zgłoszenie ww. projektu w Urzędzie Patentowym RP jest celowe, a poniesienie związanych
z tym kosztów jest uzasadnione. Koszty te należy wliczyć w ciężar działalności mojej*) naszej*)
jednostki.

Zgłaszający:
Lp.

1

2

3

4

5

6

7
1)

nadaje CTT

Nazwisko i imię,
adres zamieszkania

% udział
Nazwa i adres miejsca pracy,
w dokonaniu
zajmowane stanowisko
rozwiązania

Podpis

Zgłoszone rozwiązanie powstało w wyniku:
realizacji pracy naukowo-badawczej*), badawczo-rozwojowej*) finansowanej z budżetu,
w tym działalności statutowej i badań własnych*), badawczych (granty)*), projektów celowych*)
temat …………… …………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
Nr …………………………………………………………………… .

realizacji pracy naukowo-badawczej*), badawczo-rozwojowej*) zleconej przez*) ....……..............
...........................................................................................................................................................
temat …………… …………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
Nr …………………………………………………………………… .
pracy habilitacyjnej*), doktorskiej*) dyplomowej*) pt.: ...................................................................
...............................................................................................................................................................
badań własnych niefinansowanych z budżetu*).
Moim*) naszym*) zdaniem zgłoszone rozwiązanie może zostać wykorzystane w następujących
zakładach (pełna nazwa, adres):
..........................................................................................................................................................
..................... ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pełnomocnikiem do reprezentowania moich*) naszych*) interesów wobec POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ, w tym w szczególności do współpracy z rzecznikiem patentowym
w zakresie opracowania stanowiska POLITECHNIKI mającego na celu obronę dokonanego
w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia na każdym etapie postępowania zgłoszeniowego,
aż do wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji ustanawiam*) ustanawiamy*):

.....……..............................................................
……………………….…………………………………................................................................
(adres do korespondencji, telefon)

Załącznik:
1. Oświadczenie Zgłaszającego*) Zgłaszających*).
2. Opis rozwiązania – stron ….......
(w załączniku nr 2 – podpisanym przez zgłaszającego lub wszystkich zgłaszających – należy podać:
opis dotychczasowego stanu techniki wraz z jego oceną oraz wskazaniem literatury, cel projektu i wskazanie zagadnienia
będącego przedmiotem projektu, rozwiązanie wskazanego zagadnienia (istota projektu), przykład wykonania z określeniem środków
i sposobów realizacji, przewidywane techniczne i użytkowe skutki rozwiązania, przewidywane korzyści oraz źródła ich powstawania,
w razie potrzeby – rysunki, zdjęcia, schematy, obliczenia itp.)

*) niepotrzebne skreślić

