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UCHWAŁA NR R.0000.63.2021 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
 

w sprawie 
 

zatwierdzenia regulaminu centrum transferu technologii o nazwie Regulamin Centrum Transferu 
Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji 

 
 
 
Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dalej jako Ustawa oraz § 30 pkt 20 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat uchwala co następuje:  
 

§ 1 
 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza Regulamin Centrum Transferu Wiedzy  
i Innowacji oraz Komercjalizacji działającego w formie jednostki ogólnouczelnianej, będący załącznikiem 
do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik do uchwały nr R.0000.63.2021 z 18 listopada 2021 

Regulamin Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
§ 1  

 
1. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu zwane dalej "Centrum” jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, zwanego dalej „UEW” lub „Uczelnią”, mającą status centrum transferu technologii, 
o którym mowa w art. 148 Ustawy oraz § 30 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

2. Centrum jest jednostką organizacyjną działającą w oparciu o postanowienia Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i inne akty prawa wewnętrznego Uczelni, w tym niniejszy 
Regulamin. 

3. Centrum powołuje się w szczególności w celu komercjalizacji bezpośredniej dóbr intelektualnych 
należących do Uczelni, realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz 
podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego oraz transferu wiedzy. 

4. Centrum, realizując swoje zadania, współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, 
instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami 
publicznymi i przedsiębiorstwami. 

5. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor właściwy do spraw rozwoju. 
 

§ 2 
 

Do zadań Centrum należy:  
1. Komercjalizacja własności intelektualnej, w tym: 

1) komercjalizacja bezpośrednia dóbr intelektualnych należących do Uczelni;  
2) transfer wiedzy i technologii;  
3) zapewnienie obiegu dokumentów związanych z ochroną dóbr intelektualnych należących do 

Uczelni oraz procesu komercjalizacji i archiwizacji dokumentów wytworzonych w tym procesie;  
4) wsparcie merytoryczne i obsługa administracyjna Komisji do spraw Komercjalizacji Własności 

Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gromadzenie i archiwizacja jej 
dokumentacji 

5) ;wsparcie i doradztwo dla nauczycieli akademickich i doktorantów zgłaszających dobra 
intelektualne w zakresie możliwości ochrony tych dóbr i możliwych ścieżek komercjalizacji;  

6) wsparcie i doradztwo dla nauczycieli akademickich i doktorantów realizujących prace 
badawczo-rozwojowe na potrzeby podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki (gospodarki i administracji);  

7) prowadzenie ewidencji komercjalizowanych dóbr;  
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8) doradztwo dla podmiotów z sektora gospodarki pragnących realizować projekty wdrożeniowe 
z Uczelnią, w tym w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację tych projektów oraz 
podziału praw do wyników pomiędzy podmioty uczestniczące w projekcie.  

2. Budowanie relacji w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy w obszarach zgodnych 
z działalnością Centrum. 

3. Edukacja i promocja w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych. 
4. Wprowadzanie danych do systemu POL-on dotyczących komercjalizacji, zapewnienie 

terminowości, poprawności, kompletności i aktualności danych. 
5. Realizacja projektów związanych merytorycznie z działalnością Centrum, w tym podejmowanie 

działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 
6. Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, kursów, warsztatów związanych z działalnością 

Centrum. 
7. Realizacja na rzecz centrów kompetencyjnych zadań związanych z procedowaniem i obsługą umów 

zawieranych z podmiotami zewnętrznymi oraz rozliczania wydatków centrów. 
 

§ 3 
 

1. Dyrektora Centrum, po zaopiniowaniu kandydata przez Senat, zatrudnia Rektor. 
2. W oparciu o udzielone przez Rektora pełnomocnictwo Dyrektor Centrum reprezentuje UEW 

w sprawach związanych z Centrum. 
3. Dyrektor Centrum kieruje bieżącą działalnością Centrum, i realizuje strategię przyjętą na dany rok, 

w szczególności: 
1) do końca października każdego roku opracowuje i przedstawia Radzie do zaopiniowania roczny 

plan działalności Centrum, 
2) odpowiada za wykonanie przyjętego rocznego planu, 
3) do końca kwietnia każdego roku opracowuje i przedkłada Radzie do zaopiniowania 

sprawozdanie  
z działalności Centrum za rok poprzedni, 

4) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Prorektora właściwego do spraw rozwoju 
projekty aktów prawa wewnętrznego związane z zadaniami realizowanymi przez Centrum, 

5) odpowiada za przestrzeganie przez Centrum przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

6) wyznacza zakres obowiązków pracownikom Centrum. 
7) wykonuje inne zadania zlecone przez Prorektora właściwego do spraw rozwoju. 

 
§ 4 

 
1. Rada Nadzorująca Centrum zwana dalej Radą liczy co najmniej trzy osoby. Członków Rady powołuje 

na okres swojej kadencji Rektor. Członków Rady odwołuje Rektor. 
2. Członkowie Rady wybierają z własnego grona Przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, na wniosek Rektora, Prorektora 

właściwego do spraw rozwoju lub Dyrektora Centrum. 
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4. Członkowie Rady biorą udział w posiedzeniach wyłącznie osobiście. 
5. Spotkania Rady odbywają się przynajmniej raz w roku. 
6. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum, 
2) opiniowanie zakresu obowiązków Dyrektora Centrum, 
3) opiniowanie sprawozdania z działalności Centrum za rok poprzedni, 
4) opiniowanie innych strategicznych decyzji podejmowanych przez Dyrektora Centrum 

przedstawianych Radzie. 
7. Rada wydaje opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Rady. 
8. Rada może podejmować decyzje poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy 

wykorzystaniu komunikatorów elektronicznych. 
9. W związku z pełnioną funkcją członkowie Rady zobowiązani są do: 

1)  unikania podejmowania wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu 
interesów, rozumianego jako każdy konflikt pomiędzy interesem prywatnym, a wynikającym ze 
sprawowanej funkcji członka Rady, 

2)  niezwłocznego informowania Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego 
powstania oraz powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą  
w sprawie, w której w stosunku do ich osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów. 

10. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Rady zobowiązań wymienionych w ust. 9 powyżej, 
sprawuje Prorektor właściwy do spraw rozwoju, który również rozstrzyga we wszelkich sprawach 
dotyczących potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów. W przypadkach stwierdzenia 
zagrożenia naruszenia dobrego imienia UEW lub w przypadku stwierdzenia faktu działania członka 
Rady w warunkach konfliktu interesów, Prorektor właściwy do spraw rozwoju może złożyć do 
Rektora wniosek o odwołanie członka Rady, którego działanie przyczynia się do powstania tego 
zagrożenia lub nosi znamiona konfliktu interesów. 

 
§ 5 

 
1. Działalność Centrum finansowana jest z następujących źródeł: 

1) subwencji otrzymywanej przez Uczelnię, 
2) dotacji celowych, darowizn i zapisów, 
3) bezzwrotnych środków pochodzenia krajowego i zagranicznego. 

2. Gospodarka finansowo-majątkowa Centrum prowadzona jest zgodnie z przepisami ogólnymi  
i aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi w Uczelni.  

 
§ 6 

 
Po raz pierwszy roczny plan działalności Centrum, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt.1 sporządzany jest do 
końca grudnia 2021 r. 
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§ 7 
 

1. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Senat UEW.  
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


