Biuro Rzeczników Patentowych Uniwersytetu Śląskiego poszukuje kandydata
na stanowisko – rzecznik patentowy
Wymagania niezbędne:
 tytuł zawodowy: rzecznik patentowy,
 wykształcenie wyższe techniczne,
 dobra znajomość języka angielskiego,
 znajomość zagadnień z zakresu komercjalizacji i transferu technologii,
 znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 biegła umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office.
Wymagania dodatkowe:
 wysoka kultura osobista, samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, dokładność,
terminowość, rzetelność, systematyczność,
 umiejętność organizowania pracy własnej,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
 umiejętności analityczne,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 dodatkowym atutem będzie znajomość procedur pozyskiwania środków na projekty
związane z ochroną oraz komercjalizacją IP.
Zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku obejmuje:
1. Świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej obejmujące uzyskiwanie,
utrzymywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów
własności przemysłowej, zwłaszcza wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych i znaków towarowych.
2. Udzielanie porad i konsultacji pracownikom naukowym, doktorantom i studentom w
sprawach dotyczących ochrony oraz komercjalizacji przedmiotów własności
przemysłowej.
3. Sporządzanie opinii dot. przedmiotów własności przemysłowej.
4. Prowadzenie badań patentowych (badania stanu techniki, badania zakresu ochrony
rozwiązań, ustalanie stanu prawnego rozwiązań).
5. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych;
6. Dokonywanie zgłoszeń do urzędów właściwych ds. ochrony własności przemysłowej, w
tym Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w
Alicante (Urząd Unii Europejskiej);
7. Prowadzenie postępowań o udzielenie praw wyłącznych (dozorowanie opłat za
zgłoszenie, monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniach i udzielonych prawach, prowadzenie
korespondencji z urzędami, odpowiadanie na decyzje i postanowienia urzędów);

8. Dozorowanie terminów uiszczania opłat okresowych za utrzymanie ochrony rozwiązań
objętych prawami wyłącznymi;
9. Przygotowywanie (we współpracy z zespołem radców prawnych) umów z zakresu prawa
własności przemysłowej oraz umów z zakresu komercjalizacji, zwłaszcza umów
licencyjnych;
10. Monitorowanie ogłoszeń o zgłoszeniach i udzielonych prawach, innych podmiotów,
celem zapobieżenia ewentualnym naruszeniom praw wyłącznych UŚ;
11. Doradztwo we wszelkich sprawach, które w jakikolwiek sposób dotyczą własności
intelektualnej, w tym doradztwo przy zawieraniu umów o współpracy, umów konsorcjum,
ponadto doradztwo przy wnioskowaniu o dotacje oraz ich realizacji.
Warunki pracy:
 umowa o pracę, wymiar czasu pracy – pół etatu,
 miejsce pracy – Katowice, ul. Bankowa 12,
 praca przy stanowisku komputerowym oraz spotkania robocze w odpowiednich
jednostkach UŚ, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności
z twórcami projektów wynalazczych oraz innymi komórkami administracyjnymi,
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,
 życiorys zawodowy (CV),
 list motywacyjny,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz doświadczenie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Oferty wraz z dokumentami należy składać pierwotnie w formie elektronicznej na adres
e-mail: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl z adnotacją: „Nabór na stanowisko – rzecznik
patentowy” w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązane są dostarczyć ww.
dokumenty w formie papierowej.
Informacje dodatkowe
Biuro Rzeczników Patentowych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi
kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie
zniszczone.

Rozstrzygnięcie naboru nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
Ostateczna decyzja w sprawie zatrudnienia podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych z wybranymi do tego etapu kandydatami.
Koordynator Biura Rzeczników Patentowych zastrzega sobie prawo odwołania naboru
w każdym czasie bez podania przyczyny.

