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Senatu UR z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

Regulamin 

Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1 Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii (zwane w dalszej części Regulaminu: 

UCTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwane w dalszej 

części Regulaminu: UR) powołaną do współpracy z gospodarką, a także do wspierania 

innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, upowszechniania wiedzy oraz 

komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników, doktorantów i studentów. 

1.2 UCTT działa na podstawie art. 148 ust.5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz niniejszego 

Regulaminu. 

1.3 UCTT realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla podmiotów 

zewnętrznych. 

1.4 UCTT ma prawo posługiwać się logo UR na pismach, dokumentach, materiałach 

szkoleniowo-promocyjnych dotyczących swojej działalności. 

1.5 Pracownicy UCTT dysponują uprawnieniami dostępu do uzyskania danych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania UCTT. 

 

§2. Zakres działalności  

2.1 Zakres działalności UCTT obejmuje komercjalizację wyników badań, wsparcie  

naukowców we współpracy z przedsiębiorcami, transfer technologii oraz udział  

w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne 

oddziaływanie potencjału naukowego UR na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

2.2 Obszar działań UCTT: 

1. Wszechstronne wspieranie aktywności środowiska akademickiego na rzecz 

prowadzenia działalności B+R nakierowanej na komercjalizację, w tym: 

a) działalność informacyjna dla pracowników i studentów UR dotycząca roli 

współpracy nauka-biznes 

b) gromadzenie informacji o zasobach wiedzy i aparaturze o znaczącym potencjale 

komercjalizacyjnym  



c) ochrona i zarządzanie własnością intelektualną 

d) rozwijanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim 

2. Identyfikacja potrzeb i aktywizacja środowisk biznesowych w kierunku wykorzystania 

nauki w praktyce gospodarczej, w tym: 

a) działalność informacyjna dla przedsiębiorców dotycząca roli i możliwości 

współpracy nauka-biznes 

b) gromadzenie danych  o zapotrzebowaniu na prace B+R 

c) identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych 

3. Systematyczne budowanie relacji nauka-biznes i ścieżek komercjalizacji, w tym: 

a) dobór i realizacja optymalnych ścieżek komercjalizacji  

b) prowadzenie negocjacji z partnerami dla ustalenia warunków współpracy 

c) obsługa organizacyjna przygotowania i zawierania umów oraz porozumień 

o współpracy B+R 

d) prowadzenie rejestru umów o współpracy B+R 

e) monitorowanie i obsługa organizacyjna realizowanych umów o współpracy B+R 

f) integracja z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi 

g) obsługa organizacyjna uczestnictwa UR w klastrach, centrach zaawansowanych 

technologii, platformach technologicznych, ośrodkach innowacji itp. 

h) podejmowanie inicjatyw i współpracy ze spółką celową Uniwersytetu 

Rzeszowskiego InventUR Sp. z o.o. wspierającej działalność innowacyjną, 

badawczą, szkoleniową oraz wdrożeniową 

4. Inne zadania powierzone przez władze UR. 

 

§3. Struktura organizacyjna 

3.1 Organem opiniującym UCTT jest Rada Nadzorująca. 

3.2 W skład Rady Nadzorującej wchodzi od trzech do pięciu członków. Członków powołuje 

i odwołuje Rektor UR na okres jego kadencji. Rada wyłania spośród swoich członków 

przewodniczącego i zastępcę. 

3.3 Do obowiązków Rady Nadzorującej należy w szczególności: 

1. zgłaszanie Rektorowi kandydatów na Dyrektora UCTT; 

2. opiniowanie planów działania UCTT; 

3. opiniowanie rocznych sprawozdań UCTT z wykonania planu działania; 

4. rozpatrywanie i opiniowanie spraw zgłaszanych przez Dyrektora UCTT; 

5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora. 



3.4 Posiedzenia Rady Nadzorującej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności zastępca przewodniczącego. W posiedzeniach bierze udział Dyrektor 

UCTT, bez prawa do uczestnictwa w głosowaniach. Decyzje Rady zapadają w formie 

uchwał podjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego. 

3.5 W przypadku nieobecności przewodniczącego, zastępuje go zastępca. 

3.6 Rada Nadzorująca określi zasady swego działania w formie regulaminu, który 

zatwierdza Rektor. 

3.7 Pracami UCTT kieruje Dyrektor, powołany przez Rektora UR po zasięgnięciu opinii 

Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą. 

3.8 Dyrektor UCTT podlega bezpośrednio Rektorowi UR, przed którym odpowiada za 

realizację powierzonych UCTT zadań. 

3.9 Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników UCTT. 

3.10 Na wniosek Dyrektora UCTT Rektor może powołać zastępcę Dyrektora.  

3.11 Na wniosek Dyrektora UCTT Rektor może powołać zespoły zadaniowe i ich 

kierowników. 

3.12 UCTT prowadzi swoje działania w obrębie kolegiów za pośrednictwem kolegialnych 

koordynatorów (scoutów technologicznych) powoływanych przez Prorektorów ds. 

Kolegium. 

   

§4. Zakres działalności Dyrektora UCTT 

4.1 Do zakresu obowiązków Dyrektora UCTT należy w szczególności: 

1. kierowanie całokształtem działalności UCTT; 

2. reprezentowanie UCTT na zewnątrz; 

3. koordynowanie współpracy z innymi jednostkami UR; 

4. inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez UCTT; 

5. nadzorowanie i kontrolowanie działania pracowników zatrudnionych w UCTT; 

6. określanie zasad funkcjonowania i zakresu działalności zespołów zadaniowych                

w obrębie UCTT. 

 

§5. Majątek i finanse UCTT 

5.1 Gospodarka majątkowa UCTT prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami. 

5.2 Za prawidłowe prowadzenie finansów i gospodarowanie majątkiem odpowiada 

Dyrektor UCTT. 



5.3 Działalność UCTT, o której mowa w §2 niniejszego Regulaminu, finansowana jest  

z budżetu UR. 

5.4 Działalność UCTT może być dofinansowana ze środków zewnętrznych, w tym 

z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie 

prowadzonej działalności. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UR. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rektor 
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