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REGULAMIN  

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego (CTW), zwane dalej „Centrum” jest   

ogólnouczelnianą  jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, utworzoną 

w celu komercjalizacji bezpośredniej,  mającą charakter centrum prowadzącego działalność 

usługową, doradczą, informacyjną i szkoleniową w zakresie transferu technologii, 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego  

z takimi wynikami, ochrony praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości i stymulowania 

innowacyjności. 

 

2. Podstawą prawną działalności Centrum stanowią  następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2021. poz. 478 

z późn. zm.); 

2) Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

3) niniejszy Regulamin. 

 

3. Centrum ma prawo posługiwać się godłem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 

pismach, dokumentach, materiałach szkoleniowo-promocyjnych dotyczących swojej 

działalności.                                        

§ 2 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor ds. Współpracy  

z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. 

 

II. Zakres działania Centrum 

§ 3 

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: 

1. W zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej:  
- obsługę procesu komercjalizacji bezpośredniej,   
- obsługę procesu wyceny własności intelektualnej, 
- prowadzenie rejestru ofert objętych komercjalizacją bezpośrednią, 

2. W zakresie zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie: 

- obsługę procesu zgłoszeń dóbr intelektualnych, 

- prowadzenie rejestru dóbr własności intelektualnej Uniwersytetu. 

3. W zakresie realizacji usług i badań zleconych realizowanych przez jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu Medycznego: 

- obsługę administracyjną procesu zawierania umów o realizację prac zleconych, 
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- przygotowywanie kalkulacji w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące prac 

zleconych, 

- przygotowywanie ofert usług badań zleconych, 

4. W zakresie prac informacyjnych i organizacyjnych: 

- organizację szkoleń i warsztatów dla pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji wyników badań i możliwości uzyskania 

ochrony własności intelektualnej 

- organizację wydarzeń i spotkań w obszarze działań Centrum, 

- współpracę z innymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,  

w tym reprezentowanie Centrum na forum Porozumienia Akademickich Centrów 

Transferu Technologii (PACTT), 

- udzielanie pracownikom Uniwersytetu pomocy w sprawach dotyczących własności 

przemysłowej, w tym udzielanie wsparcia prawnego w tym zakresie. 

 

  

III. Rada Nadzorująca Centrum 

§ 4 

1. W Centrum działa Rada Nadzorująca, której zadania obejmują w szczególności: 

- przedstawianie Rektorowi kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum, 

- zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, 

- opiniowanie  planów działalności Centrum, 

- wskazywanie kierunków rozwoju i działalności Centrum, 

- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Dyrektora Centrum i przedstawicieli 

Rady. 

2. Rektor, na wniosek Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,  

w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Członków Rady, na wspólną kadencję. Kadencja 

Rady Nadzorującej Centrum trwa przez okres kadencji organów jednoosobowych  

i kolegialnych Uczelni. 

3. W skład  Rady Nadzorującej wchodzi do sześciu przedstawicieli środowiska akademickiego 

Uniwersytetu Medycznego lub otoczenia biznesu powoływanych przez Rektora, oraz 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. 

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

5. Pracą Rady Nadzorującej Centrum kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorującej 

§ 5 

1. Dyrektor Centrum uczestniczy w obradach Rady z głosem doradczym. 

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, w szczególnych przypadkach w posiedzeniach Rady 

mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Rady, z głosem doradczym. 

3. Rada podejmuje uchwały dotyczące działalności Centrum. 
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§ 6 

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Wniosek o zwołanie Rady powinien być umotywowany i zawierać proponowany porządek 

obrad. 

3. Czas, miejsce i porządek obrad Rady określa zawiadomienie wysłane do jej członków, 

Dyrektora Centrum oraz zaproszonych gości, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem wraz  

z materiałami dotyczącymi spraw, które będą rozpatrywane przez Radę. 

4. W sprawach nadzwyczajnych Rada może odbyć posiedzenie na wniosek Dyrektora Centrum 

lub członka Rady. 

5. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady  

i protokolant. 

§ 7 

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. 

2. Obsługę Rady Nadzorującej zapewnia Centrum. 

3. Członkowie Rady Nadzorującej mają obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, 

uwzględniając interes Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

  

IV. Dyrektor Centrum 

§ 8 

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor Centrum jest zatrudniany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 

wniosek Rady Centrum, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

3. Zatrudnienie Dyrektora Centrum następuje na podstawie umowy o pracę.  

4. Dyrektor Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Współpracy z Otoczeniem 

Społeczno-Gospodarczym, przed którym odpowiada za realizację zadań powierzonych 

Centrum.  

5. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum. 

§ 9 

1. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami Centrum, 

2) przygotowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Centrum oraz sprawozdania  

z działalności i przedstawienie ich Radzie Nadzorującej, 

3) przedstawianie Rektorowi  rocznych sprawozdań z działalności Centrum, po zatwierdzeniu 

sprawozdania przez Radę Nadzorującą, 

4) określenie  obowiązków pracowników Centrum, 

5) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum, 

6) koordynowanie współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

7) współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie kompetencji 

Centrum, 
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8) realizacja Strategii Rozwoju Uniwersytetu w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w zakresie kompetencji przypisanych Centrum. 

2. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie roczne sprawozdanie  z działalności Centrum. 

 

V. Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum 

§ 10 

1. Centrum działa na podstawie planu rzeczowo-finansowego, będącego częścią planu 

rzeczowo-finansowego Uczelni. 

2. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z budżetu Uczelni oraz źródeł 

zewnętrznych. 

3. Gospodarka finansowo-majątkowa Centrum prowadzona jest zgodnie z przepisami 

ogólnymi obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a jego obsługę finansowo-

księgową  prowadzą jednostki podległe Kwestorowi. 

  

VII. Postanowienia końcowe 

§ 11 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane na podstawie przepisów 

obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wszystkie zmiany postanowień 

niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego wydania. 

 


