
 

UCHWAŁA NR 164/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie regulaminu organizacyjnego  
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza regulamin organizacyjny Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Użyte w uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, w różnym przypadku, 

wyrazy „Prorektor ds. finansów i rozwoju” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 
wyrazami „Prorektor ds. innowacji i zmian”. 

2. Użyte w uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w różnym przypadku, wyrazy 
„Prorektor ds. nauki” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prorektor  
ds. badań naukowych”. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 148/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

23 października 2019 r. w sprawie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 164/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

jednostką ogólnouniwersytecką Uniwersytetu Wrocławskiego, podległą bezpośrednio 
Prorektorowi ds. badań naukowych. 

2. Celem CTT jest prowadzenie działań zmierzających do wykorzystania potencjału 
intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz transferu wyników prac 
naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez komercjalizację bezpośrednią własności 
intelektualnej Uniwersytetu Wrocławskiego. CTT wspiera pracowników i jednostki Uniwersytetu 
w ramach realizacji usług badawczych oraz w zakresie udostępnienia infrastruktury badawczej.  
 

II. ZADANIA, ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA CTT 
 

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

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, dobór optymalnego sposobu komercjalizacji, 
negocjowanie, przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z 
komercjalizacją; 

4) budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych w zakresie 
oferty badawczej i technologicznej Uczelni oraz wspólnych projektów badawczo-
wdrożeniowych; 

5) tworzenie i uzupełnianie bazy internetowej oferty badań zleconych, promocję tych ofert 
podczas wydarzeń publicznych ‒ targów i konferencji, a także podczas indywidualnych 
spotkań z przedsiębiorcami, negocjowanie oraz przygotowywanie umów związanych z 
realizacją usług badawczych; 

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

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

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

9) nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie transferu wiedzy i technologii. 
2. Zadaniami CTT w zakresie ochrony własności przemysłowej wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych, we współpracy z rzecznikiem patentowym, są w szczególności: 
1) dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni oraz zarządzanie procesem ochrony 

własności intelektualnej; 
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 zabezpieczania 
tajemnic technicznych, handlowych i organizacyjnych; 

3) doradztwo w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz w sprawach związanych z ochroną 
własności przemysłowej. 

3. Zadaniami  CTT w zakresie udostępniania infrastruktury badawczej Uczelni są w 
szczególności: 
1) tworzenie i uzupełnianie bazy internetowej oferty infrastruktury badawczej Uczelni 

przeznaczonej do udostępniania we współpracy z dysponentami oraz opiekunami 
infrastruktury badawczej; 



2 

2) promocja ofert podczas wydarzeń publicznych ‒ targów i konferencji, a także podczas 
indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami, przygotowywanie umów związanych z 
udostępnianiem infrastruktury badawczej.  

4. Zadaniami CTT w zakresie przedsiębiorczości akademickiej są w szczególności: 
1) informowanie i upowszechnianie wiedzy wśród społeczności akademickiej Uczelni na temat 

oferty Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości; 
2) udzielanie merytorycznego wsparcia studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom 

Uczelni zainteresowanym ofertą Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, w tym pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z 
przystąpieniem do Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości; 

3) popularyzacja, aktywizacja i wspieranie działalności społeczności akademickiej Uczelni 
polegającej na wykorzystaniu wiedzy akademickiej w praktyce gospodarczej. 

 
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
§ 3. Organami CTT są: 

1) Rada Nadzorująca; 
2) Dyrektor Centrum. 
 

§ 4.1. Tworzy się pięcioosobową Radę Nadzorującą zwaną dalej Radą, która jest organem 
nadzorczym i opiniodawczo-doradczym. 

2. W skład Rady wchodzą: Prorektor ds. badań naukowych, Prorektor ds. innowacji i 
zmian oraz trzech pracowników naukowych powoływanych i odwoływanych przez Rektora. 

3. Kadencja Rady CTT trwa przez okres kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych 
Uczelni. 

4. Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. 

5. Na zaproszenie przewodniczącego Rady lub dwóch jej członków w obradach Rady może 
uczestniczyć Dyrektor CTT z głosem doradczym. 

6. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków Rady, 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 rocznego sprawozdania z wyników finansowych CTT; 
4) przedstawianie Rektorowi przyjętego rocznego sprawozdania z realizacji zadań CTT oraz 

rocznego sprawozdania z wyników finansowych CTT; 
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 z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez Radę 
Nadzorującą lub 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 kwartalnych raportów z działalności CTT Prorektorowi ds. badań naukowych; 
5) składanie raz w roku sprawozdań z działalności CTT Radzie Nadzorującej, zgodnie z 

terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych 
Uczelni; 

6) przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CTT; 
7) inicjowanie realizacji nowych projektów zbieżnych z zadaniami CTT; 
8) określanie zadań i obowiązków pracowników CTT; 
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9) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących CTT. 
2. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań CTT, uchwał Rady CTT skierowanych 

do Dyrektora CTT i działanie zgodne z niniejszym Regulaminem. 
3. Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

Dyrektor Centrum reprezentuje Uniwersytet Wrocławski w Radzie Dolnośląskiego Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
 

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. 
 


