
 

UCHWAŁA NR 66/2018 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
Na podstawie § 29 ust. 2 oraz § 56 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku  
z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017  
poz. 2183, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na utworzenie Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego w formie ogólnouczelnianej jednostki 
organizacyjnej.  

2. Zadania i zakres działania Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały nr 66/2018  
z dnia 20 czerwca 2018 r. 
 

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1.1. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zwane dalej CTT, jest 

jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Wrocławskiego, podległą bezpośrednio Prorektorowi 
ds. nauki. 

2. Celem CTT jest prowadzenie działań zmierzających do lepszego wykorzystania 
potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz transferu wyników 
prac naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez komercjalizację bezpośrednią własności 
intelektualnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

II. CEL, ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA CTT 
 

§ 2.1. Celem działania CTT w zakresie transferu wiedzy i technologii jest w szczególności: 
1) poszukiwanie w ramach prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim wyników badań i 

opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji; 
2) ocena potencjału rynkowego przedstawionych przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego 

do komercjalizacji rozwiązań; 
3) prowadzenie wszelkich działań zmierzających do komercjalizacji własności intelektualnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności przez stworzenie i systematyczne 
uzupełnianie bazy internetowej ofert technologicznych dla przedsiębiorców i inwestorów, 
promocję tych ofert podczas wydarzeń publicznych ‒ targów i konferencji, a także podczas 
indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami, rozwijanie współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Wrocławskim i przedsiębiorcami poprzez inicjowanie wspólnych projektów 
badawczych; 

4) organizowanie szkoleń dla pracowników Uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz zagadnień związanych z własnością intelektualną; 

5) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznego finansowania 
projektów mających na celu komercjalizację wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych; 

6) współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie aplikowania o wspólne projekty 
Uniwersytetu Wrocławskiego i przedsiębiorstw; 

7) nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie transferu wiedzy i technologii. 
2. Celem działania CTT w zakresie ochrony własności przemysłowej, wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych, we współpracy z rzecznikiem patentowym, jest w 
szczególności: 
1) kompleksowe prowadzenie postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed Urzędem 

Patentowym, przeprowadzanie badań zdolności patentowej i rejestrowej, zdolności 
ochronnych dla rozwiązań, które mają ubiegać się o ochronę w Polsce i za granicą; 

2) ustalanie stanu prawnego udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, 
praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie 
układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne, doradztwo z zakresu jak zabezpieczyć 
tajemnice techniczne, handlowe i organizacyjne; 

3) doradztwo w sprawach prawa autorskiego, opinie we wszystkich sprawach związanych z 
ochroną własności przemysłowej, postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji, oraz w 
postępowaniach przed Urzędem Patentowym, w szczególności w sprawach o: 
unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, stwierdzenie 
wygaśnięcia praw własności przemysłowej, udzielenie licencji przymusowej lub zmianę 
decyzji o udzieleniu licencji przymusowej. 

 
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
§ 3. Organami CTT są: 

1) Rada Nadzorująca; 
2) Dyrektor Centrum. 
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§ 4.1. Tworzy się pięcioosobową Radę Nadzorującą zwaną dalej Radą, która jest organem 

nadzorczym i opiniodawczo-doradczym. 
2. W skład Rady wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prorektor ds. finansów i rozwoju oraz 

trzech pracowników naukowych powoływanych i odwoływanych przez Rektora. 
3. Kadencja Rady CTT trwa przez okres kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych 

Uczelni. 
4. Dyrektor CTT uczestniczy w obradach Rady z głosem doradczym. 
5. Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 
6. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Rady.  
8. W przypadku nieobecności, przewodniczący Rady powierza swoje obowiązki zastępcy. 
9. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady  

i protokolant. 
 

§ 5. Do zadań Rady Nadzorującej należy w szczególności: 
1) nadzorowanie działalności CTT; 
2) przedstawianie Rektorowi kandydatów na stanowisko Dyrektora CTT; 
3) zatwierdzanie rocznego, ramowego planu pracy CTT, rocznego sprawozdania Dyrektora 

CTT z realizacji zadań oraz wyników finansowych CTT; 
4) przedstawianie Rektorowi przyjętego sprawozdania z realizacji zadań CTT za okres jednego 

roku; 
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Dyrektora CTT i członków Rady. 

 
§ 6.1. Pracami CTT kieruje Dyrektor, powołany przez Rektora spośród kandydatów 

przedstawionych przez Radę Nadzorującą po zasięgnięciu opinii Senatu. 
2. Dyrektora CTT może odwołać Rektor na wniosek Rady Nadzorującej podjęty zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, po zasięgnięciu opinii Senatu. 
 

§ 7.1. Do zadań Dyrektora CTT należy w szczególności: 
1) organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań CTT; 
2) reprezentowanie CTT; 
3) bieżące zarządzanie oraz kierowanie pracami CTT; 
4) składanie sprawozdań z działalności CTT Radzie Nadzorującej, zgodnie z terminami 

składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni; 
5) przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CTT; 
6) inicjowanie realizacji nowych projektów zbieżnych z zadaniami CTT; 
7) określenie uprawnień i obowiązków pracowników CTT; 
8) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących CTT. 

2. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań CTT, uchwał Rady CTT i działanie 
zgodne z niniejszym Regulaminem. 
 

IV. GOSPODARKA MAJĄTKOWO-FINANSOWA CTT 
 

§ 8.1. Gospodarka majątkowa CTT prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami. 

2. Dyrektor CTT odpowiada za gospodarkę finansową CTT. 
3. CTT jest finansowane ze środków własnych Uczelni. 
4. Uczelnia może dofinansować działalność CTT ze środków zewnętrznych. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
2. Zmian postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla 

jego wydania. 
 
 
   


