
Uchwala nr 824

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia 27 maja 2009 roku

w sprawie prxekszlolcenia ll/schotlniego Oirottka Transferu
Technologii w jednostkg o96l no uczelnianq oraz wp rowutlxen itr

Reg ula min u Ws c h o dnieg o Oi rolka Tra isye r u iec h no I og ii

$r
Na podstawie $ 12 ust. 4 i $ 17 Statutu Uniwersytetu w Biafymstoku, Senat
Uniwersytetu w Bialyrn chodni Odrodek Transf.eruTechnologii w jednost r wprowadza Regulamin
Wschodniego Osrodka ii, stanowi4cy Zilqcznik
do niniejszej Uchwaty.

l. T.aci moc Uchwala nr zoo senalu2uni*..ryt.tu w Biatymstok u z dnia11 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Wschodniego Osrodka
Transferu Technologii ze nnianq Uchwal4 nr-227 Senatu
Uniwers)'tetu w Bialymstoku z d mika 20d3 .. * ,p**i.
zmian w Regulaminie Wschodnieg nsferu Technologii.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem2.

Scnatu U, Biolymstoku

Prof. dr hab. Nikitorowicz

Przewodnicztlcy



Za I4c zn ik
do U chwaiy nr 824
Scnatu U n iwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 rnaia 2009 r,

REGULAMIN
WSCFIODNIEGO OSRODKA'|RANSFERU TECI{NOLOGII

$1
wschodni osrodck -flansferu 'l'ccluologii, zwany dalej wo'tr, jest og6lnouczelnianq
jeclnostk4 olganizacyjnq Uniwersytetu w Bialymstoku, kt6rej dzialalnosi siu2y lepszemu
wykorzystaniu potcncjahr intelektr-ralnego uczclni oraz transferu wynikow prac naykowych clo
gospodarki poprzez sprzedaz lub nieodplatne przekazywanie wynik6w badari i prac
rozwoiowych. 

6 2
worr dziala na poclstawie Starutu uniweriytctu w Bialymstoku, niniejszego Regulamrnu
oraz obowiqzu.l 4cych przepisciw prawnych.

{3
Zakres dzialalnodci WOI'T obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) |oszukiwanie opracowaf naukowych, kt6re moglyby stai siq przedmiotem transferr.r

i konrcrcjalizacj i technologii w Polsce oraz z.a granic4
2) opracowanie nretodologii, modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii

obowi4zuj4cych w Uniwelsytecie,
3) pozyskiwanie podrniot6w gospodarczych zainteresowanych badaniarni, szkoleniami

oraz innymi fotmarni uslug, kt6r'e mog4 byi oferowane w.yednostkach organizacyjnych
LJniwelsytetu,

4) wsp6ldzialanie z in'ymi .iednostkami o'ganizacyjnymi Uniwersytetu w zakesie
upowszechr.riania transferu technologii,

5) koordynowanie i organizacjg wsp6lpracy r62nych grup badawczych zwlaszcza
wsp6lpracy migdzywydzialowej i interdyscyplinar'ej zmierzaiqcej do komercjalizar:j i
opracowaii naukowyoh,

6) promocjg i marketing uniwcrsyteckich opracowaf na rynku,
7) szkolenie placowr.rik6w i student6w w praktycznych zagadnieniach dzialalnosoi

mai4cej na celu kornerc.ializacjg optacowan naukowych i zastosowania
gospodarczego, doradztwo w w/w kwestiach,

8) ,' polpracE z o(r'odkarni zagranicznyrni,
9) wspieranie zespol6w 

'aukowo-badawczych 
uczelni w nawizlzywa'iu wsp6lpr.acy

i lealizacii pro.iekt6w w ramach Program6w Ramowych UE,
l0) wspicranie udzialu (Jniwersytetu w projektach finansowanych z I,'unduszy Strukturalnyclr

TJE,

ll)udzial w kralowych i niqdzynarodowych sieciach instytuc.ii o tematyce zgodnej
z dzialaniarni WO'fl'.

l2)udzial w pracach badawczo-rozwo.jowyoh realizowanycl'r przez.ieclnostki organizacyjne
l.lniwersytetu oraz prowadzcnie wlasnych prac badawczo-rozwolowycll,

l3)realizacja plolckt6w badawczo-rozwojowych wlasnych oraz realizowanych w ranracl.r
prac untownych zleconych pr.zez jednostki spoza Uczelni,

l4) opracowywanie i projektowanie opartych o zaawansowane metocly i tcchnologie
lozlviqzafi isystemriw oraz wdrazanie instalacji pilotaZowych tych rozwiqzair i systemow,

l5)inicjowanie i lcalizac.ja nowych projekt6w (w tym z zakresu: rozwojlr spoleczerisrwa
inlbrrnacyjnego, r'cgionalncj str.atcgii innowacji),



l6) wsp6lpraca z insryrucjami..*,,b-li:r"yrnj, organizacjami pozarz4dowymi dzialaj4cymr
w z-akresie obiqtym celarni wo't]' oraz inny'ii podniiotami zainteresowanyni Leaiiza.ya
przyjEtych przez WOTT zadah,

l7)dzialalnosd konsr'rltacyj'a,. usiugowa, promocyjua i intbrmacyjna z zakresu nowycrr
tcchnologii i oraz transferu imrowacii.

I8)doradztwo w zakresic wclraZania innowacy.jrrych rozwiqzahr technologii.

I . DzialalnoSci4 WO'|T kieruie Dyrgkror. 
$

nrgciu opinii Senatu, spo316d kandydat6w

inicjatywy lub na wniosck Rady Naclz<-rrLgqce;,
rzy obecnoSoi co najmnicj 2/3 skladu Racly.

$s
Do obowi4zk6w Dyrektora WO'fT nalcZy w szczeg6lnoSci:
I ) przygotowanie planu dzialalnoSci WOTT i jego rcalizacja,
2) opracowanie planu rzeczowo-finansowego WOff iy.go reallzac.ia,
3) organizacja pracy WO'I'T,
4) pozyskiwanie Srodk6w zewngtrzrych na dzialalnodi WO.f.l,
5) skladanie rocznego sprawozdania ze swej dzialalnosr:i Radzie Nadzoruiqcej oraz

Rcktolowi Uniwcrsytetu w Bialymstokr.r,
6) rcprezentowanie worr na zewnqtrz w rarnach pelnomocnictw udzieronych pr.zez

Rcktora.

6
ojekt6w, prac badawczo_rozwojowych oraz
orzone zespoly, ktdrych sklad i zadania ustala

$7
Organem nadzoru.jqcym dzialalno36 WOTT jest Rada Nadzoruj4c a, zwanadalej Rad4
Rada liczy od 6 do l2 os6b.
c,zbnk6w Rady powol.je Rektor na okres nie drr2szy nizczas trwania kadencji organ6w
lJniwersytetu.

4 w sklad Rady wchodz4 powolywani przez Rektora pzeclstawiciere srodowiska
akadcmickiego Uniwersytetu w Bialymstoku.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy z glosem doradczym Dyrektor WOTT.6 w posiedze.iach Rady rnogq uczestniczyc zaproszone osoby repreze.tqiqce srodowisko
gospodarczc.

Rada ze swego grona wybiera przewodniczqcego.
Posiedzenia l{ady zwoluje przewodniozqcy nie izadziej ri2 raz. na tr.zy micsi4ce.

Rada: $ 8

l) opiniuje plan dzialalno$oi WOTT,
2) opiniule plan rzeczowo-finansowy WOT-|,
3) ze i inne realizowane przez WOTT,4) na Dyre ktora WOTT;
5) Dyrektora WOTT,
6) opiniuje sprawy przeclstawione przez Dyr.ektora WOTT,

l.
2.

3.

7.

8.



l.
2.

$e
Uchwaiy Rady zapadaj4 zwyklq wigkszoSci4 glos6w, a w sprawach pcrsonalnych
bezwzglgdn4 wigkszodci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy czlonk6w Rady.
W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos Przewodnicz4cego.

$ l0
Podstaw4 dzialalnoSci finansowej WO1'T jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
WOTT pokrywa koszty swojej dzialalnoSci z:
1) przychod6w za Swiadczone uslugi,
2) dotacji celowych,
3) Srodkow Unii Europejskiej,
4) darowizn, zapis6w oraz ofiarnoSci publicznej,
5) innych 2r6del.

3. Przychody i wydatki worr bqdq ewidencjonowane w ur:zelnianym systemie ewidencji
ksiEgowej na wydzielonyoh kontach analitycznych.
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