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Zarządzenie nr 90  

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 3 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie: przekształcenia Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 

Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej  

w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą 

Centrum Transferu Technologii CITTRU i określenia jej struktury 

organizacyjnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 9 lutego 2015 roku w sprawie realizacji prac zleconych Uniwersytetowi 

Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz §§ 45 i 46 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z uchwałą nr 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki 

organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu 

Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia 

Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego przekształca się Centrum 

Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu będące jednostką 

organizacyjną administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU, 

pełniącą rolę centrum transferu technologii i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości 

w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Zakres zadań Centrum Transferu Technologii CITTRU określa Regulamin stanowiący 

załącznik do uchwały nr 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 24 czerwca 2015 roku. 

 

§ 2 

 

1. Wewnętrznymi jednostkami Centrum Transferu Technologii CITTRU są: 

1) Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką; 

2) Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej; 

3) Sekcja Administracyjna. 

2. Do zadań Sekcji Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką należy  

w szczególności: 

1) w zakresie transferu technologii: 

a) upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym 

Uniwersytetu, 



b) identyfikowanie na Uniwersytecie projektów o potencjale wdrożeniowym, 

c) opracowywanie oferty technologicznej UJ w zakresie projektów o potencjale 

wdrożeniowym, 

d) dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uniwersytetu, zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami UJ, 

e) realizacja procesu komercjalizacji projektów UJ o potencjale wdrożeniowym, 

zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami UJ, w tym: 

 dokonywanie wstępnej oceny potencjału rynkowego i możliwości uzyskania 

ochrony patentowej dla takich projektów, 

 zarządzanie procesem ochrony własności intelektualnej, 

 przygotowywanie ofert technologicznych, 

 promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych 

oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii, 

 budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji 

biznesowych w zakresie oferty technologicznej UJ, 

 dobór optymalnego sposobu komercjalizacji, we współpracy z twórcami  

i zainteresowanymi przedsiębiorcami, 

 negocjowanie, przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych  

z komercjalizacją, 

f) inicjowanie w środowisku naukowym Uniwersytetu projektów o potencjale 

wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, 

g) doradztwo oraz prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników naukowych  

w zakresie: 

 możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym,  

 komercjalizacji innowacyjnych projektów, 

 możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej, 

h) koordynacja współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania nowych 

technologii oraz wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym 

negocjowanie stosownych umów, 

i) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z partnerami zagranicznymi, 

w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych; 

2) w zakresie współpracy z gospodarką: 

a) koordynacja realizacji badań zleconych UJ zgodnie z uregulowaniami 

wewnętrznymi UJ, 

b) tworzenie oferty badań zleconych, 

c) promocja oferty badań zleconych wśród potencjalnych odbiorców, 

d) negocjowanie umów dotyczących badań zleconych. 

3. Do zadań Sekcji Przedsiębiorczości Akademickiej należy w szczególności: 

1) aktywizacja społeczności akademickiej uczelni do podejmowania działalności 

polegającej na gospodarczym wykorzystaniu wyników badań i potencjału uczelni; 

2) stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych, ułatwiających przyszłym 

przedsiębiorcom akademickim start biznesowy i rozwój już działających 

przedsiębiorstw akademickich; 

3) wspieranie tworzenia przedsiębiorstw akademickich przy wykorzystaniu 

infrastruktury i zasobów udostępnianych w tym celu przez uczelnię; 

4) koordynacja działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

4. Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w szczególności: 

1) obsługa administracyjno-organizacyjna Centrum Transferu Technologii CITTRU, 

w tym Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU; 

2) prowadzenie dokumentacji Centrum Transferu Technologii CITTRU, w tym rejestru 

zawieranych umów i porozumień oraz ich archiwizacja; 



3) obsługa rozliczeń finansowych Centrum Transferu Technologii CITTRU oraz 

prowadzenie wymaganej w tym względzie ewidencji; 

4) realizacja rzeczowo-finansowa zewnętrznych projektów finansujących zadania 

Centrum Transferu Technologii CITTRU; 

5) obsługa administracyjna Uniwersyteckiej Komisji ds. własności intelektualnej. 

 

§ 3 

 

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzonym 

zarządzeniem nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2008 roku (ze zm.), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w części Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej w grupie 

Jednostki podporządkowane prorektorowi ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych 

uchyla się pkt 5; 

2) w załączniku nr 2 w części Zakres zadań jednostek administracji ogólnouczelnianej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Rozdziale II Jednostki podporządkowane prorektorowi 

ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych uchyla się § 10b; 

3) w załączniku nr 7a Regulaminy centrów naukowych, centrów transferu technologii 

i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości dodaje się Regulamin Centrum Transferu 

Technologii CITTRU w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały nr 103/VI/2015 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku. 

 

§ 4 

 

W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem ulega zmianie załącznik nr 8 Schemat 

struktury organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego do Regulaminu organizacyjnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

§ 5 

 

W zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie 

realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne w § 1 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obsługę administracyjną realizacji prac zleconych na etapie ustalenia warunków ich 

wykonania, przygotowania i podpisania umowy oraz wprowadzenia jej do systemu SAP, 

zapewnia Centrum Transferu Technologii CITTRU, zwane dalej „CITTRU”.” 

 

§ 6 

 

W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem traci moc zarządzenie nr 100 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 października 2013 roku w sprawie zmian w strukturze 

organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ, w Regulaminie organizacyjnym UJ 

i w Instrukcji kancelaryjnej UJ. 
 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2015 roku. 

 
 

Z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. rozwoju 

 

 
 

Prof. dr hab. Maria Flis 


