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……………………… 

Pieczęć  
 

Opinia o innowacyjności 
 
Wystawiona przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,  NIP: 740-000-70-64, 
będący jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) tj.: jednostką naukową - prowadzącą 
w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. 
 
Opinia została sporządzona na wniosek: 
 
Nazwa przedsiębiorcy:  

Adres siedziby/miejsca 
zamieszkania 

 

NIP  

Dotyczy technologii (nazwa 
technologii): 

 

Polegającej na  
(opis technologii): 

 
 

Właściwości świadczące o 
możliwości jej wdrożenia 
do wytwarzania nowych lub 
znacząco ulepszonych 
towarów, procesów lub 
usług (opis): 

 

Sposób/oby wdrożenia 
technologii do wytwarzania 
nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, 
procesów lub usług (opis): 

 

Wykaz środków trwałych, 
wartości niematerialnych i 
prawnych, usług badawczo 
– rozwojowych, 
nieopatentowanej wiedzy 
technicznej 
wykorzystywanych przy 
realizacji inwestycji 
technologicznej (opis i 
uzasadnienie): 

 

Towary, procesy lub usługi 
mające być wynikiem 
inwestycji technologicznej 
(opis): 

 

W wyniku przeprowadzanej analizy stwierdzono, że: TAK NIE 
1 Projekt dotyczy technologii w postaci prawa własności przemysłowej, usługi 

badawczo – rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 
  

Uzasadnienie: 
 



 2

 
2 
 

Technologia umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, 
procesów lub usług. 
 

  

Uzasadnienie: 
 
 
3 Technologia będąca przedmiotem  niniejszej opinii jest stosowana na świecie przez 

okres: 
TAK NIE 

3.1 nie dłuższy niż 5 lat   
3.2 nie dłużej niż 1 rok   
Uzasadnienie - musi wskazywać podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono jak powyżej: 
 
 
4 
 

Źródło nowej technologii 
 

TAK 
 

NIE 
 

4.1 Własna   
4.2 Nabywana   
Deklaracja bezstronności: 
My niżej podpisani oświadczamy, że: 

1. Nie pozostajemy w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z niniejszym przedsiębiorcą, jego 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych. 

2. W okresie ostatnich trzech lat  nie pozostawaliśmy/łyśmy w stosunku pracy lub zlecenia z niniejszym 
przedsiębiorcą, ani nie byłem/łam członkiem jej władz. 

3. Nie pozostajemy z niniejszym przedsiębiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do naszej bezstronności. 

4. Nie pozostajemy z dostawcą lub twórcą opiniowanej technologii w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do naszej bezstronności. 

5. Wyrażamy zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych , wytworzonych, przygotowanych w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii i 
zgadzamy się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej 
opinii i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązujemy się również nie zatrzymywać 
kopii jakichkolwiek pisemnych informacji. 

6. Jako osoba reprezentująca Instytucję wystawiającą opinię oświadczam, że ww. Instytucja nie jest 
powiązana z przedsiębiorcą wnioskującym o wydanie niniejszej opinii, które to powiązania mogą 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

Opinię Sporządził/a: 
(Imię i Nazwisko; Funkcja w Instytucji) 

 

Potwierdzam rzetelność opinii i zgodność z ze stanem faktycznym treść deklaracji bezstronności i 
poufności. 

Data:  

Podpis:  

Zaakceptował/a (Imię i Nazwisko osoby 
reprezentującej Instytucję, funkcja w Instytucji): 

 

Data  

Podpis:  
 


