Załącznik do uchwały nr 260/2011
z dnia 28 listopada 2011 r.

REGULAMIN
Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (UCITT UAM)

I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Celem powołania Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (zwanego
dalej UCITT) jest transfer wiedzy do praktyki społecznej i gospodarczej poprzez
komercjalizację lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych
prowadzonych na UAM oraz wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

2.

UCITT UAM jest jednostką ogólnouczelnianą i działa na podstawie art. 86 ustawy z dnia
27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz
§ 41 Statutu UAM Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu wykorzystaniu intelektualnego
i technicznego potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz poprawie
współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą Uczelni a światem gospodarczym.

3.

UCITT podlega bezpośrednio Rektorowi.

4.

Rektor sprawuje nadzór nad działalnością UCITT bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyznaczonego prorektora.

§2
Do zakresu działalności UCITT należy w szczególności:
1) kształtowanie oraz promocja proinnowacyjnych/przedsiębiorczych postaw w
społeczności akademickiej (przedsiębiorczość akademicka);
2) prowadzenie działań zmierzających do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania
do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych powstałych na UAM;
3) prowadzenie Preinkubatora Akademickiego UAM;
4) organizowanie transferu wiedzy i technologii UAM do gospodarki;
5) informowanie i doradztwo w zakresie możliwości i procedur transferu technologii;
6) informowanie i doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia
finansowego transferu wiedzy i technologii;
7) informowanie i doradztwo dla instytucji i osób zainteresowanych współpracą z UAM
w zakresie prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii;
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8) opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur
ochrony własności intelektualnej, we współpracy z Rzecznikiem Patentowym UAM
oraz stosownymi służbami UAM;
9) informowanie o ochronie własności intelektualnej i jej promowanie w środowisku
akademickim UAM oraz poza nim;
10) obsługa organizacyjna i formalno-prawna sprzedaży i transferu do innych
podmiotów praw własności intelektualnej (wyniki prac naukowo-badawczych,
patenty, licencje, know-how) we współpracy z Rzecznikiem Patentowym UAM oraz
stosownymi służbami UAM;
11) doradztwo w zakresie transferu wyników badań do przemysłu, do sektora B+R oraz
komercjalizacji nauki i technologii;
12) ścisła współpraca z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznych Fundacji UAM
oraz jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w tym Rzecznikiem Patentowym;
13) współpraca z jednostkami zagranicznymi i krajowymi w zakresie tworzenia sieci
współpracy i pozyskiwania najlepszych praktyk przyczyniających się do rozwoju
innowacyjności i komercjalizacji nowych technologii i innowatorskich rozwiązań.

II. Organy UCITT
§3
Organami UCITT są:
1) Rada Nadzorująca;
2) Dyrektor UCITT.
§4

1.

Rada Nadzorująca sprawuje bieżącą kontrolę działalności Centrum.

2.

Do kompetencji Rady Nadzorującej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planu pracy i budżetu UCITT oraz rocznego sprawozdania z działalności
jednostki;
2) analiza i ocena wykonywania planu pracy UCITT i jego budżetu;
3) inspirowanie przedsięwzięć mających na celu udzielenie pomocy w realizacji celów
regulaminowych UCITT;
4) przedstawianie kandydatów na Dyrektora UCITT;
5) opracowanie strategii działania UCITT, we współpracy z Dyrektorem.

3.

W skład Rady Nadzorującej wchodzą:
1) Przewodniczący Rady;

2

2) czterech członków reprezentujących nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne i
społeczne.
4.

Przewodniczącego Rady Nadzorującej i jej członków powołuje rektor na okres kadencji
organów uczelni.

5.
6.

Przewodniczący Rady kieruje jej pracą.
Rada Nadzorująca UCITT wyraża swoje stanowisko w formie decyzji podjętej większością
głosów.

7.

Posiedzenie Rady Nadzorującej może zwołać każdy z członków.

8.

W posiedzeniu Rady Nadzorującej UCITT uczestniczą jej członkowie oraz z głosem
doradczym inne zaproszone osoby.

9.

Uchwały Rady Nadzorującej zapadają zwykłą większością głosów.

10. Obsługę administracyjną Rady Nadzorującej UCITT zapewnia Uczelniane Centrum
Innowacji i Transferu Technologii UAM.

§5
1.

Dyrektor kieruje bieżącą pracą UCITT działając zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, aktami prawa wewnętrznego UAM oraz uchwałami Rady
Nadzorującej.

2.

Dyrektor UCITT podlega bezpośrednio Rektorowi lub wyznaczonemu prorektorowi.

3.

Dyrektora UCITT powołuje Rektor na okres kadencji organów uczelni, po zasięgnięciu
opinii Senatu spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.
§6

Do zadań Dyrektora UCITT należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie pracy UCITT oraz przygotowywanie sprawozdań
z jego działalności;
2) opracowywanie planów finansowych, projektów i programów realizowanych w
UCITT;
3) opracowanie, we współpracy z Radą Nadzorującą, strategii działania UCITT;
4) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z naukowcami, pracownikami administracji
Uczelni, instytucjami zagranicznymi oraz przedstawicielami biznesu i sfery
publicznej;
5) tworzenie sieci współpracy krajowej i zagranicznej.
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III. Preinkubator Akademicki UAM
§7
Centrum prowadzi Preinkubator Akademicki UAM, którego celem jest udzielanie wsparcia
studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom UAM

w wykorzystaniu wiedzy

akademickiej w praktyce gospodarczej, w tym przy tworzeniu własnych firm. Realizuje także
działania związane z podnoszeniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

IV. Finansowanie działalności Centrum
§8
1.

Centrum korzysta z pomieszczeń i składników majątku przydzielonych przez Rektora, na
zasadach obowiązujących dla jednostek organizacyjnych UAM.

2.

Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:
1) środków na działalność naukową i dydaktyczną UAM;
2) projektów i programów krajowych oraz międzynarodowych realizowanych
w Centrum;
3) dochodów z komercjalizacji wynalazków, prac badawczych UAM w wysokości
określonej przez Rektora;
4) innych źródeł.

3.

Dochody uzyskiwane przez Centrum ze źródeł wymienionych powyżej mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację zadań Centrum oraz pokrycie kosztów działalności.
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