Regulamin
Jednostka pozawydziałowa

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
(UOTT)
Utworzony uchwałą nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 1998 r.
w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.
Na podstawie § 13 i § 23 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego uchwala się, co następuje:
§ 1
Dla lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu
w gospodarce kraju, w tym m. in. wszechstronnego wspierania przedsięwzięć mających na
celu praktyczne wdrożenie wyników pracy naukowej, tworzy się Uniwersyteckie Ośrodek
Transferu Technologii, zwany dalej „UOTT”.
§ 2
UOTT jest jednostką pozawydziałową o zadaniach usługowych prowadzącą także działalność badawczą, szkoleniową i edukacyjną.
§ 3
Uchwalony przez Senat Regulamin UOTT określi szczegółowo zadania i formy działania
tej jednostki oraz jej organizację wewnętrzną.
§ 4
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej UOTT określi zarządzenie Rektora.1, 2
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Podpisał: Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Rektor - prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
Uchwała Nr 205
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 września 1998 r.
w sprawie Regulaminu Ośrodka Transferu Technologii
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65 poz. 385 z poźn. zm.) Senat zatwierdza Regulamin Ośrodka Transferu Technologii, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
Podpisał: Przewodniczący Senatu UW,
Rektor, prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
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Według stanu na dzień 19 października 1999 r., § 4 Uchwały nr 199/98 Senatu UW nie został zrealizowany;
w urządzenia księgowych Kwestury UW konto UOTT było puste, nie było żadnych wpływów ani kosztów
2
Według stanu na dzień 17 kwietnia 2002 r. postanowienie § 4 uchwały nr 199 Senatu UW z dnia 24 czerwca
1998 r. „Zasady prowadzenia gospodarki finansowej UOTT określi zarządzenie Rektora” - nadal nie zostało
zrealizowane.

Załącznik do uchwały Nr 205/98 Senatu UW

Regulamin
UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA TRANSFERU TECHNOLOGII (UOTT)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, zwany dalej UOTT, jest pozawydziałową
jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej UW, o zadaniach usługowych wobec Uniwersytetu oraz prowadzącą działalność badawczą, szkoleniową i edukacyjną (§ 23 Statutu UW).
Art. 2
UOTT działa na podstawie Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, niniejszego regulaminu
oraz zarządzeń Rektora.
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Art. 3
Zakres działalności UOTT obejmuje w szczególności:
a) poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu
i komercjalizacji technologii w Polsce oraz za granicą;
b) opracowywanie metodologii, modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii na
UW;
c) proponowanie i realizowanie zasad uniwersyteckiej polityki licencyjnej, patentowej
i własności intelektualnej;
d) pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz
innymi formami usług, które mogą być oferowane w jednostkach UW;
e) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi UW w zakresie upowszechniania transferu
technologii;
f) koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup
badawczych, zwłaszcza współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych;
g) koordynowanie wykorzystania specjalistycznej aparatury oraz kadry technicznej;
h) promocję i marketing uniwersyteckich opracowań na rynku;
i) szkolenie pracowników i studentów w praktycznych zagadnieniach działalności mającej
na celu komercjalizację opracowań naukowych i zastosowania gospodarcze, doradztwo
w w/w kwestiach;
j) współpracę z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi;
k) koordynowanie udziału Uniwersytetu Warszawskiego w tworzeniu oraz późniejszej działalności Warszawskiego Parku Nauki i Technologii (WARP).
Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE UOTT
Art. 4
Pracami UOTT kieruje Dyrektor przy współpracy Rady Programowej UOTT.
Art. 5
Dyrektor i jego zastępca powoływani są przez Rektora UW po zasięgnięciu opinii Rady
Programowej.
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Art. 6
Kandydatów na stanowisko dyrektora mogą wysuwać wszyscy członkowie Rady. Kandydata na zastępcę dyrektora wysuwa Dyrektor.
Art. 7
Dyrektora może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady podjęty bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
Art. 8
Do zakresu obowiązków Dyrektora UOTT należy w szczególności:
a) opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu;
b) przygotowanie planu pracy i jego realizacja;
c) zarządzanie na bieżąco pracami UOTT oraz powierzonym majątkiem;
d) składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Programowej oraz Rektorowi UW.
Rozdział 4
RADA PROGRAMOWA
Art. 9
Radę Programową powołuje Rektor.
Art. 10
1. Rada Programowa liczy od 6 do 12 osób.
2. W skład Rady wchodzą:
a) Dyrektor UOTT oraz jego zastępca;
b) inni pracownicy naukowi UW ze stopniem doktora habilitowanego.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor UOTT.
Art. 11
Rada Programowa UOTT:
a) określa główne kierunki działalności naukowo-badawczej UOTT;
b) opiniuje wnioski personalne, zwłaszcza dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz nagród;
c) opiniuje projekty badawcze i inne realizowane przez UOTT;
d) opiniuje budżet UOTT;
e) wyraża opinię w innych sprawach określonych w niniejszym regulaminie.
Art. 12
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, a w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Jeżeli jest
równowaga głosów decyduje głos Dyrektora UOTT.
Rozdział 5
ZASADY DZIAŁANIA
Art. 13
Działalność UOTT jest finansowana z grantów, wpływów z realizowanych projektów,
wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji UOTT oraz innych usług z zakresu działania
określonego w niniejszym regulaminie.
Art. 14
Zyski z usług UOTT są przeznaczane na działalność statutową UOTT oraz UW.
Art. 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat.
Warszawa, dnia 23 września 1998 r.
Biuro Rektoratu, pc.,

19 października 1999
17 kwietnia 2002
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