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Dla Icpszcgo r''ykorzystiuria potc'cjalr.r intelcktualnego i technicznego Uniwersytotu
w' gospodarce kruju, tV tym nt. in. wszcchstronnego rvspicrania przcdsiqrvziqi
nralqt ych na cclu praktyczne rvdroZcnie rvynikow praoy naukoil,ej, tworzy siq
Wschodni OSrodek Transf'eru Technologii (WOTT), zrvany dalc.j ,,WOTT".

Uchrvala nr 200

Senatu Uniw ersytetu tv Bial) lnstoku

z dnia I I czcnvca 2003 roku

tv sprutia utttttrietriu ll'scltotlttiego Oirodku Trunsferu Tet,ltnologii

Na podstalvic N ll Statutu Uniwersytctu rv Bialy'rstoku * zrvi4zku z a't. (r-1 Lrst. J
Ustawy o sz-kolnict*ie \\yzszym z dnia 12 wrzeinia 1990 r. 1Dz. U. Nr 65 ooz.
385 z p6h. zru.). uchuala siq co rrastqpulc:

\\ .l

Zasadv prou'adzcnia gospodalki llrransou,ej \\'OTT okrc(la zurzlldzcnic Rcktora.

Uchl rla r chodzi u ly'cic z dnicnr .jcj

st

WO'|T jcst jcdnostkE poza,'r'ydzialorvq o zadaniach ush.rgowych pro*adz4cq
dzialahioSd badarvcz4 szkolcniowE i edukacyjrirl.

$3

Uchwalony przcz Senat Rcgulamin WOTT, stanowiqcy zatqcznik tlo niniejszej
uchwaly, okreSla szczeg6lorvo zadania i tbrmy dzialania tcj jcdnostki oraz jej
organr zacJ Q wcw nQtrznil.

.s5

podj qc il.

Pr:.'n'oI tt iL:t((-t'
Scnuttt f:rrivarsJtdu v lliulvtsloku

l'ruf lr hu\.lhtrck Gqbt:,ytiski'



REGULANIIN

ll/schotlrtiego O#odka Transferu Technologii
trc lnrttlott.t pr:e: Settut L'r'R

v Jniu ll (':cnt(.t 2003 r. (Lthwalu Settuttr LvR ,\tr 100)

ROZDZIAL I

POS'I'Ai\-OWl EN IA OCOLN E

$l

wschodni o(rodck 'l'ransleru 'l'echnologii, z*any dalej woTf, jest pozau y dzialo."i, 11

jednostkE organizacyjn4 Uniwcrsytctu w Bialyrnstoku, z\\anego dalcj UwB, o zadaniach
uslugowych prowadzqcrl dzialalnoii badawcz6 szkoleniorv4 i edukacyjn4.

s2

WOTT dziala na podstawie Statutu Uni',vcrsytctu
oraz obou i4zuj4cych przepis6w prarvnych.

w Bialymstoku, niniejszego rcgulaminu

ROZDZIALII

ZAKRES DZIAI,ALNOSCI

s3

Zakres dzialalnoici WOTT obejmLrje w szczegtilnoSci:
l) poszukiwanie opracowad naukow;'ch, kt6re moglyby stai siq przc<Jrniotem transl'cru r

komercjalizacji technologii w Polsce oraz. za granic4
2) opracowanie rnetodologii, nrodclu organizacyjnogo i zasad transferu tcchnologii na

Uu'B;
3) proponorvanie i rcalizowanic zasad uniwcrsvtcckiej polityki liccnclncj, parontowsj r

s lasno5ci intc,lckturlnej I

4) pozyskirvanie p<-rdmiot6w gospodarczych zaintcrcsorvanvch batlanianri, szkolcnianri
oraz innyni formanti uslug, kt6rc mog4 b1c ofcrowanc rv jcdnostkach UrvBl

5) rvspoldzialanic z jcdnostkarri organizacyj nynri UuB rv zaklcsic ulro* szcchn ian ra
translcru tcchnologii :

6) koordynorvanic i .rganizaciq wsp.lpracy r6znyclr grup badiirvczych zrvlaszcza
rvspolpracy nriqdzy rr ydzia lol cj i indcrdyscl,plinarncj znricrzajipc.j do konrcrej alizircj i
opl'ilco\\. an nau Kowycll;
koordvnow anic * vkorzystania spccjalisty czncj aprralury olaz krdrv tcchniczlrc'j:
yrrorlocjq i rnarkcting uniwcrsylcckieh opracowari na r.lnku:
szkolcrric pracosnik6u' i strrdcnltirv w praktlcznyclr zlgadnicnilclr dzrllrlnosci
rnrqllce.j nil cclu konrcrcj|lizac-jq opli.rco\ uri Durrko\rch j zusloso\unia
uospotillczcgo. doritdztuo w u,rr k*cstilch;
rvspiclanic przcdsiqbiorczosci, rv szczestilnosci osob zuillzlrrrch z tJu,l) (rrp.
sludcnttlv, absolrvcnt6lv, pracow niktirv, by lycli pracorr nikriw );

;)
E)

e)

t0)



I l)
t2)

t3)

l4)
ts\

wsp(tpracA z oSrodkami zagranicznymi;
koordynorvanic udzialu Uniu'ersytetu w Bialynrstoku w tr.vorzcniu o.az p6lnicjszcj
dzialalnoici inicjatyrv o charakterze Parku Nauki i 'l'echniki (lrNT);
*spicranic zcspol6rv naukorvo-badarvczych UrvB rv narviEzyrraniu rvsp6lpracy i
realizacji prtlckt6w rv ramach Progranr6rv Rarnowych UB;
$spicranic udzialu UrvB rv plojcktach linanso*anych z Funduszy strukturalnych UE;
udzial rv krajou,ych i miqdzynarodori y ch sicciach instytLrcji o tctnatlcc zgotlncj z
dzialaniami WOTT.

opracowanic bud2etu i sporz4dzanie bilansu;
przygotowanie planu pracy i jego realizacja;
zarz:4dzanie na bieZ4co pracami WOTT oraz powierzonynr maj4tkicm;
skladanie sprawozdania ze swej dzialalnoSci Radzie oraz Rektorowi UrvB;
zwolvwanie Radv.

ROZDZIALIV

RADA PROGRANIOWA

ROZDZIAL III

S'TRUKTURA ORGANIZACYJNA I WI-ADZE \!'OTT

s4

Pracami WOTT kicruje Dyrcktor przy wsp6lpracy
Rad4.

Rady Programorvej WOTT, zwanej dalcj

ss

l. Dyrektora powoiuje Rektor, po zasiqgniqciu opinii Rady.
2. Dyrcktora mo2e odwolai Rektor z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Rady, po<tjqty

bezwzglgdn4 rvigkszodciE glos6w przy obecno6ci co najmniej 2/3 skladu Rady.
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Do obowi4zk6w Dyrektora WOTT nalcZy w szczeg6lno3ci:
r)
2)
i\
4)

t.

)..

.1.

+.

l)

5.
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Kadcncja Rady trrva trzy lala irozpoczyna sig z dnienr I rrrzednia roku
koriczy z dnicm 3l sicrpnia.
Rada liczy od 6 do l2 osrib.
Czlorrk6* I{ad1'porrolulc Rcktor na oklcs kadcrrcji.
\\' sklad l(arly w chodz4:
Dl rcktor \\'O'l-'f ,

Inrti czlonkowie ltorrolvrvani plzcz l{cktort, bQd{ry przcdslilsie ie lanri
akatlcur ickicgo i gospodarczcgo.
Ratla porvolujo Przcrvodn iczllccgo zc s\\,cgo gfona.

porlolania i

srodorr rska



srl

[{atla:
l) okrcSla gltirvne kicrunki dzialalnoici uaukow o-bada* czcj \\'O'f-f ;

2) opirriujc rvnioski p'".rsonalnc, zuIaszcza dotyczilce narriqzyuarriu i

t)
l)

stosulrku prac,v. oraz nagrtid:
opiniujc projckty bndarvcze i innc lealizorvirnc przcz WOT-I,

$e

Uchrvaly Rady zapadai4 zrvy'kli1 rviqkszosciLl glos6rv, a rv sp.arvuch pelsonalnych
bezrvzglqdna u igkszoSci4 glos6rv 

'.v obecnoSci co najntniej polorvy czlonk6rv Rady.
JeZclijcst r'6rvnorvaga glosr5rv dccyduje glos Przervodniczqcego Rady !VOTT.

ROZDLIALY

ZASADY DZIAT,ANI.{
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Dzialalnoii WOTT jest tinansorvana z grant6w, ,,vplyrv6w z rcalizorvanych projckt6rv,
innych uslug z zakresu dzialania okreSlonego rv niniejszynr regulanrinie.

$ tl
Ninicjszy rogulamin rvchodzi w |ycie z dniern uclrwalenia pr.zez Scnat.

przewodrticzqcy

Sctrutu Utriwcrsytetu w Bial!,ntstoku

Prof. dr lruh. ,llurck Gqhczl.tiski

rorwrvyw0nla

opiniuje budZct WOT'[';
rvvraZa opinic * innych sprawach okrcSlonych rv ninicjszyur rcgulanrinic;


