Uchwała
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
nr 30/WAT/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Centrum Transferu Technologii
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§1

Zatwierdza się „Regulamin Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Traci moc uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
(-) płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

Załącznik
do uchwały Senatu WAT
nr 30/WAT/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

REGULAMINU CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego określa jego:
1) zakres działania;
2) strukturę organizacyjną;
3) zasady kierowania i nadzoru;
4) źródła finansowania oraz zasady gospodarowania mieniem.
2. Ilekroć w Regulaminie Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest mowa o:
1) CTT - należy przez to rozumieć Centrum Transferu Technologii Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;
2) komercjalizacji bezpośredniej - należy przez to rozumieć sprzedaż
wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego
z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how,
w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy;
3) komercjalizacji pośredniej - należy przez to rozumieć obejmowanie
lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowanie warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach,
w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań
naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
4) komercjalizacji, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć
komercjalizację bezpośrednią i pośrednią wyników badań naukowych
i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) Regulaminie CTT - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
6) WAT - należy przez to rozumieć Wojskową Akademię Techniczną
im. Jarosława Dąbrowskiego;
7) „Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” - należy
przez to rozumieć obowiązujący regulamin, uchwalony przez senat, na
podstawie art. 86c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym;
8) Statucie WAT - należy przez to rozumieć obowiązujący Statut Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, uchwalony przez
senat, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

- Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) spółka celowa - należy przez to rozumieć spółki celowe utworzone przez
WAT lub z udziałem WAT, na podstawie art. 86a i 86b ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
10) własności intelektualnej, o dobrach intelektualnych, o wynikach prac
naukowych, o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych - należy
przez to rozumieć:
a) wyniki badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym,
wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną
albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,
b) wyniki prac rozwojowych,
c) know-how związane z wynikami, o których mowa lit. a i b,
d) inne rezultaty badań naukowych lub innych działań, mogące posiadać
wartość gospodarczą i nadające się do komercjalizacji,
a w szczególności: baza danych, know-how, utwór prawa autorskiego,
w tym program komputerowy.
Rozdział 2
Zakres działania CTT
§2
1. CTT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną WAT, właściwą
w sprawach:
1) ochrony prawnej dóbr intelektualnych, stanowiących przedmioty prawa
własności przemysłowej:
a) wynalazków,
b) wzorów użytkowych,
c) wzorów przemysłowych,
d) topografii układów scalonych,
e) znaków towarowych,
f) oznaczeń geograficznych;
2) wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego WAT,
3) transferu wyników prac naukowych do gospodarki,
4) komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
2. CTT działa na podstawie:
1) art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) Statutu WAT;
3) Regulaminu CTT;
4) „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”;
5) innych właściwych przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego WAT.
§3
Do zakresu działania CTT należy w szczególności:
1) realizacja przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie
potencjału intelektualnego i technicznego WAT, transfer wyników prac

naukowych do gospodarki, a także komercjalizację bezpośrednią wyników
badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wdrożenie;
2) realizacja krajowych i zagranicznych procedur ochrony prawnej dóbr
intelektualnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
3) wsparcie merytoryczne i formalno-prawne jednostek organizacyjnych
WAT w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących
funkcjonowania w WAT systemu zarządzania dobrami intelektualnymi
oraz ich ochrony prawnej i komercjalizacji;
5) gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących dóbr
intelektualnych posiadających wartość gospodarczą i nadających się
do komercjalizacji;
6) ewidencjonowanie i gromadzenie umów związanych z transferem
wyników prac naukowych do gospodarki, ochroną prawną dóbr
intelektualnych i komercjalizacją;
7) administrowanie rejestrem dóbr intelektualnych;
8) współpraca ze spółką celową WAT;
9) inicjowanie współpracy pomiędzy WAT i przedsiębiorcami, w zakresie
będącym przedmiotem działalności CTT;
10) reprezentowanie WAT w krajowych i międzynarodowych podmiotach
i organizacjach, których działanie dotyczy transferu wyników prac
naukowych do gospodarki i komercjalizacji;
11) szkolenie pracowników, studentów i doktorantów oraz udzielanie im
informacji w zakresie zarządzania dobrami intelektualnymi, transferu
wyników prac naukowych do gospodarki, komercjalizacji oraz ochrony
prawnej dóbr intelektualnych;
12) opracowywanie wzorów dokumentów, w tym wzorów umów, w zakresie
będącym przedmiotem działalności CTT.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna CTT
§4
1. Dyrektor CTT jest bezpośrednim przełożonym pracowników CTT.
2. Rzecznik patentowy zatrudniony w WAT wykonuje swoje zadania w CTT.
Nadzór bieżący nad realizacją zadań przez rzecznika patentowego sprawuje
dyrektor CTT.
Rozdział 4
Zasady kierowania i nadzoru CTT
§5
Działalnością CTT kieruje dyrektor.
§6
1. Dyrektor CTT odpowiada za realizację powierzonych zadań CTT.
2. Do zakresu obowiązków dyrektora CTT należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością CTT;

reprezentowanie CTT na zewnątrz;
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań CTT;
występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach CTT;
współpraca w opracowywaniu i realizacji planu rzeczowo-finansowego
WAT, w części dotyczącej zakresu działania CTT;
6) przygotowywanie i zawieranie, na podstawie udzielonego przez rektora
pełnomocnictwa, umów i porozumień, a także nadzór nad ich realizacją;
7) przygotowywanie i przedkładanie dokumentacji dotyczącej działalności
CTT, senatowi, rektorowi, prorektorowi ds. rozwoju oraz Komisji WAT
ds. Własności Intelektualnej;
8) koordynowanie współpracy CTT z innymi jednostkami organizacyjnymi
WAT;
9) nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników;
10) określenie zakresów obowiązków pracowników CTT;
11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa.
3. Dyrektor CTT raz w roku przedstawia rektorowi sprawozdanie z działalności
CTT.
2)
3)
4)
5)

§7
1. CTT podlega bezpośrednio rektorowi.
2. Nadzór bieżący nad działalnością CTT sprawuje w imieniu rektora prorektor
ds. rozwoju.
§8
1. Komisja WAT ds. Własności Intelektualnej, zwana dalej „Komisją”, jest radą
nadzorującą CTT, o której mowa w art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Komisję powołuje rektor na czas kadencji organów kolegialnych WAT.
3. W skład Komisji wchodzą:
1) prorektor ds. rozwoju;
2) członek senackiej Komisji do spraw rozwoju i współpracy, powoływany
i odwoływany uchwałą tej Komisji;
3) członek senackiej Komisji do spraw nauki, powoływany i odwoływany
uchwałą tej Komisji;
4) dwie osoby, w tym specjalista do spraw finansowych, powoływane
i odwoływane przez rektora.
4. Przewodniczącym Komisji jest prorektor ds. rozwoju.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.
6. Pod nieobecność przewodniczącego, jego kompetencje wykonuje członek
Komisji wskazany przez przewodniczącego.
7. W posiedzeniach Komisji uczestniczy:
1) z prawem głosu - kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej,
właściwej ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy;

2) bez prawa głosu - dyrektor CTT.
8.
Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) w zakresie tworzenia dóbr intelektualnych, zarządzania dobrami
intelektualnymi, ochrony i praw do dóbr intelektualnych, komercjalizacji
oraz działania CTT:
a) wydawanie opinii,
b) przedkładanie rektorowi propozycji rozstrzygnięć spraw spornych;
2) wykonywanie kompetencji określonych dla Komisji w „Regulaminie
zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”;
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw wniesionych przez dyrektora CTT;
4) opiniowanie dokumentów dotyczących działalności CTT przedkładanych
senatowi i rektorowi.
Rozdział 4
Źródła finansowania oraz zasady gospodarowania mieniem CTT
§9
1. Gospodarka majątkowa CTT
obowiązującymi przepisami.
2. Za prawidłowe prowadzenie
odpowiada dyrektor CTT.
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3. CTT jest finansowane z:
1) kosztów ogólnouczelnianych WAT;
2) realizowanych projektów i prac;
3) środków uzyskanych z komercjalizacji.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem CTT stosuje się odpowiednio
właściwe przepisy prawa, w tym prawa wewnętrznego WAT.

