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Biuro Współpracy z Gospodarką  

 
• BWG zostało powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego nr 87/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 

zmian w administracji ogólnouczelnianej.   

 

• BWG jest jednostką w administracji centralnej UŚ, 

zwierzchnictwo: Prorektor ds. Nauki i Współpracy  

z Gospodarką, Kanclerz UŚ, Dyrektor Centrum ds. Badań 

Naukowych i Współpracy z Gospodarką. 
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Doradztwo dla pracowników naukowych   

i doktorantów  

 
BWG wspiera pracowników naukowych i doktorantów poprzez  pomoc 

doradczą m.in. z zakresu:  

 • ochrony własności intelektualnej, w tym szczególnie ochrony 

własności przemysłowej – Biuro Rzeczników Patentowych,  

 • form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych, zakładania 

działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych  

i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.  



Umowy/porozumienia o współpracy  
 

BWG animuje proces podpisywania umów i porozumień  

o współpracy  z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu 

(izby gospodarcze, parki naukowo-technologiczne, agencje rozwoju), 

samorządami.   

 

Do zadań BWG należy w tym zakresie:  

• przygotowanie treści porozumienia/umowy,  

• organizacja oficjalnego podpisania umowy wraz z zapewnieniem 

obsługi prasowej,  

• koordynacja współpracy,  

• rozpowszechnienie informacji o zawartym porozumieniu.  





Opinie o innowacyjności 

Wydziały Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są 

uprawnione do przygotowania opinii o innowacyjności jako 

jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lita-e ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki 

(DZ.U. Nr 96 poz. 615) – prowadzące w sposób ciągły 

badania naukowe i prace rozwojowe. 



Wykorzystanie opinii  
o innowacyjności 

Pozyskanie środków z funduszy unijnych 

Skorzystanie z ulgi  
na badania i rozwój 

Uzyskanie kredytu na innowacje 
technologiczne 

Wparcie celów marketingowo-
promocyjnych przedsiębiorstwa 



Oferty technologiczne i oferty współpracy 





Baza infrastruktury 

www.laboratoria.us.edu.pl  

Baza laboratoriów 

ułatwia nawiązywanie 

współpracy   

z podmiotami 

gospodarczymi oraz 

instytucjami.   

Prezentuje potencjał 

Uniwersytetu m.in.   

w zakresie realizacji prac 

badawczych na zlecenie.  



Baza ekspertów 

www.ekspert.us.edu.pl  

Baza Ekspert umożliwia 

wyszukiwanie informacji  

o pracownikach naukowych 

Uczelni, ich zainteresowaniach 

badawczych, certyfikatach  

i referencjach poświadczających 

ich wiedzę i doświadczenie.  



Bazy własności intelektualnej 

Ponad 370 przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych  

w Urzędzie Patentowym RP. 

 

4 zgłoszone wynalazki w Europejskim Urzędzie Patentowym. 

 

3 zgłoszone wynalazki w Urzędzie Patentowym USA. 

 

Ponad 100 zgłoszeń patentowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

3 wzory przemysłowe chronione na terytorium Unii Europejskiej 

(ochrona przyznana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante). 



Bazy własności intelektualnej 



Współpraca w klastrach 



Wsparcie w zakresie aplikowania o środki 
 

• wyszukiwanie źródeł finansowania 

• promocja konkursów przeznaczonych dla jednostek UŚ 

• wsparcie i doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia projektu 

(konsultacje wniosku, wymogi formalne, budżet, harmonogram), weryfikacja 

wniosków,  

• współpraca z kierownikami projektów na etapie zawierania umowy  

o dofinansowanie i umowy konsorcjum,  

• organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych 

• informacja o aktualnych konkursach (strona www, Gazeta Uniwersytecka, 

newsletter, mail) 



Aktualnie realizowane projekty badawcze 



Udzielanie licencji, sprzedaż patentów 

Zadaniem Biura Współpracy z Gospodarką jest zawieranie z przedsiębiorcami 

umów licencyjnych i umów sprzedaży (przeniesienia własności)  

w odniesieniu do przedmiotów prawa własności przemysłowej. 

Pozyskanie partnera 
gospodarczego 

zainteresowanego 
patentem/zgłoszeniem 

patentowym 

Wycena własności 
intelektualnej 

Prowadzenie negocjacji 
Podpisanie umowy 

licencyjnej lub umowy 
sprzedaży 





Regulacje UŚ w zakresie komercjalizacji 

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych 

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji – 

Uchwała 430/2015 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24.03.2015 r. 

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach – Uchwała 431/2015 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 

24.03.2015 r.  

 

Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustalenia 

procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania usług badawczych zleconych 



www.transfer.us.edu.pl 



Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką 

Biuro Współpracy z Gospodarką 

 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

tel. 32 359 22 71, 359 20 81 

 

E-mail: transfer@us.edu.pl  

www.transfer.us.edu.pl 



Dziękuję za uwagę  

i zapraszam do 

współpracy! 


