
Uchwała Nr 29/2012  

Senatu AGH z dnia 15 LUTEGO 2012r. 

w sprawie zmian Regulaminu Centrum Transferu Technologii 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

(CTT AGH). 

Działając zgodnie z §11 Uchwały nr 8/2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 

2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu 

Technologii, na podstawie wniosku Rektora AGH Senat zatwierdza 

następujące zmiany w Regulaminie Centrum Transferu Technologii:  

1) W §4 ust.1:

 dodaje się nowy pkt f) Główny Specjalista, Zastępca Dyrektora CTT ds.

Przedsiębiorczości Akademickiej

2) Dodaje się nowy §10 w brzmieniu:

§10

1. Główny Specjalista, Zastępca Dyrektora CTT AGH ds. Przedsiębiorczości
Akademickiej – zakres zadań

a) promocja przedsiębiorczości akademickiej

b) aktywne poszukiwanie możliwości tworzenia spółek spin off

c) organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej

oraz informacja dla środowiska akademickiego w zakresie:

 zasad tworzenia przedsiębiorczości akademickiej

 możliwych źródeł finansowania

d) współpraca z funkcjonującymi inkubatorami i parkami 

technologicznymi

e) opracowanie koncepcji parku technologicznego AGH

f) współpraca z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii

INNOAGH Sp. z o.o.

g) współpraca z CC Poland Plus Sp. z o.o.

h) poszukiwanie partnerów zewnętrznych krajowych i zagranicznych

dla współpracy w zakresie realizowanych zadań

3) Zmienia się dotychczasowe oznaczenie §10, 11, na odpowiednio §11,

12, .

4) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5) Regulamin w zmienionej treści stanowi złącznik do niniejszej uchwały.

 



§1

Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT 

AGH, jest stworzenie mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer 

innowacyjnych technologii i wiedzy z AGH do przedsiębiorców i innych 

instytucji zewnętrznych, a tym samym zwiększenie przychodów AGH z tego 

tytułu. 

§2

1. CTT AGH, utworzony jest na podstawie przepisów zawartych w art. 86 ust.
1,4,5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie

wyższym”.
2. CTT AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo

Hutniczej, działającą w oparciu o postanowienia Statutu AGH i inne
przepisy praw wewnętrznego AGH, w tym zatwierdzony przez Senat

Regulamin CTTAGH.
3. Pracę CTT AGH nadzoruje Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju,

działający w porozumieniu  z Prorektorem AGH ds. Nauki.

4. CTTAGH ściśle współpracuje z Wydziałami, Akademickim Inkubatorem
Przedsiębiorczości  oraz innymi jednostkami AGH, zgodnie z  zakresem

zadań.

§3

1. Organem opiniującym i kontrolnym CTT AGH jest Rada Nadzorująca.

2. W skład Rady Nadzorującej CTT AGH wchodzi pięciu Członków
powoływanych i odwoływanych przez JM Rektora AGH na okres swojej

kadencji.
3. Rada Nadzorująca CTT AGH  w szczególności:

a) zgłasza Prorektorowi AGH ds. Współpracy i Rozwoju kandydatów na
Dyrektora CTT AGH,

b) opiniuje wieloletnie i roczne plany działania, w tym roczne plany

rzeczowo-finansowe CTT AGH,
c) opiniuje roczne sprawozdania Dyrektora CTT AGH z wykonania planu

rzeczowo-finansowego oraz realizacji przydzielonych zadań.
4. Rada Nadzorująca CTT AGH działa w oparciu o Regulamin Rady,

opracowany przez Radę i zatwierdzony przez JM Rektora AGH

§4

1. W skład CTT AGH wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Dział Transferu Technologii
b) Dział Współpracy z Gospodarką.

c) Dział Ochrony Własności Intelektualnej.
d) Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych.

e) Biuro Organizacyjne.

Regulamin



f) Główny Specjalista, Zastępca Dyrektora CTT ds. Przedsiębiorczości

Akademickiej
2. Działalnością CTT AGH kieruje Dyrektor.

3. Dyrektora CTT AGH powołuje i odwołuje Rektor, na wniosek Prorektora

AGH ds. Współpracy i Rozwoju, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH,
spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę.

4. Dyrektor CTT AGH odpowiada za swoją działalność przed Prorektorem
AGH ds. Współpracy i Rozwoju, który ustala dla niego zakres obowiązków,

po zasięgnięciu opinii Rady CTT AGH.
5. Dyrektor CTT AGH w szczególności:

a) organizuje i koordynuje pracę CTT AGH,
b) odpowiada za stosowanie w CTT AGH przepisów prawa w tym prawa

wewnętrznego AGH,
c) opracowuje wieloletnie i roczne plany działania, przedstawia je Radzie

i odpowiada za ich wykonanie,
d) opracowuje plan rzeczowo-finansowy CTT AGH, przedstawia do

zaopiniowania Radzie Nadzorującej CTT AGH, a następnie po
zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju

w porozumieniu z Prorektorem AGH ds. Nauki,  odpowiada za jego

wykonanie,
e) w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora zawiera umowy

oraz dysponuje środkami finansowymi,
f) składa wnioski w sprawie zatrudnienia pracowników w CTT AGH, przez

Rektora lub działającego w jego imieniu prorektora,
g) współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami zewnętrznymi

w zakresie kompetencji CTT AGH, w  tym w szczególności w zakresie
opracowania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i innych

regionalnych dokumentów programowych.
6. Dyrektor CTTAGH ponosi odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki

finansowej i gospodarowanie majątkiem CTTAGH
7. W razie nieobecności, Dyrektora CTT AGH zastępuje Kierownik Działu

Transferu Technologii.

§5

1. Dział Transferu Technologii - zakres zadań:
a) obsługa organizacyjna i formalno prawna sprzedaży i innych form

udostępniania praw własności intelektualnej (wyniki prac naukowo
badawczych, patenty, licencje, know how),

b) obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno prawna zawierania
umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know how,

c) obsługa rozliczeń przychodów z zawieranych transakcji i umów,
d) informacja i doradztwo odnośnie możliwości i procedur transferu

technologii,



e) informacja i doradztwo odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia

finansowego transferu, technologii (np. ustawa o wspieraniu działalności
innowacyjnej, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania)

f) obsługa portalu CTTAGH w zakresie transferu technologii.

2. Pracami Działu kieruje Kierownik Działu Transferu Technologii, będący
równocześnie  Zastępcą Dyrektora CTT AGH

§6

1. Dział Współpracy z Gospodarką - zakres zadań:
a) budowa i zarządzanie interaktywną bazą danych technologii, ekspertów

i wyposażenia
b) promocja oferty badawczej i technologicznej AGH dla przedsiębiorców i

inwestorów, w tym poprzez organizację seminariów, konferencji oraz
inne aktywne formy działania,

c) organizacja i promocja audytu technologicznego przedsiębiorstw,
d) obsługa organizacyjna i formalno prawna przygotowania i zawierania

umów i porozumień o współpracy  z przemysłem, administracją i innymi

instytucjami,
e) obsługa organizacyjna uczestnictwa AGH w klasterach, centrach

zawansowanych technologii, platformach technologicznych itp.,
f) informacja i doradztwo dla instytucji i osób zainteresowanych

współpracą z AGH,
g) budowa i obsługa portalu CTTAGH,

2. Pracami Działu kieruje Kierownik Działu Współpracy z Gospodarką.

§7

1. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych - zakres zadań

a) obsługa funduszy dostępnych w okresie programowania 2007 - 2013:
Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Małopolski

Regionalny Program Operacyjny,
b) koordynacja przygotowywania i składania aplikacji oraz zawierania 

umów finansowania i prefinansownia projektów

c) informacja i szkolenia dla beneficjentów odnośnie zobowiązań
wynikających z zawartych umów

d) rozliczenia i sprawozdawczość z realizacji projektów
e) informacja, doradztwo i szkolenia odnośnie możliwości i procedur

pozyskiwania środków
f) obsługa portalu CTT AGH w zakresie funduszy strukturalnych

2. Pracami Działu kieruje Kierownik Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych.

§8

1. Dział Ochrony Własności Intelektualnej - zakres zadań

a) opracowanie, wdrożenie, nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych
procedur ochrony,

b) realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania,



c) szkolenia w zakresie prawa autorskiego i prawa własności 

przemysłowej,
d) informacja i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,

e) obsługa portalu CTT AGH w zakresie ochrony własności intelektualnej.

2. Pracami Działu kieruje Kierownik Działu Ochrony Własności 
Intelektualnej. 

§9

Biuro Organizacyjne CTT AGH - zakres zadań: 

a) obsługa organizacyjna CTT AGH,
b) prowadzenie dokumentacji CTT AGH, w szczególności zawieranych

umów
i porozumień oraz ich archiwizacja,

c) prowadzenie dokumentacji związanych z uczestnictwem AGH w
podmiotach zewnętrznych (spółki, fundacje, konsorcja, centra

zaawansowanych  technologii, parki technologiczne) oraz ich

archiwizacja,
d) obsługa rozliczeń finansowych CTT AGH, prowadzenie wymaganej

w tym względzie ewidencji.

§10
1. Główny Specjalista, Zastępca Dyrektora CTT AGH ds. Przedsiębiorczości

Akademickiej – zakres zadań

i) promocja przedsiębiorczości akademickiej

j) aktywne poszukiwanie możliwości tworzenia spółek spin off

k) organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej

oraz informacja dla środowiska akademickiego w zakresie:

 zasad tworzenia przedsiębiorczości akademickiej

 możliwych źródeł finansowania

l) współpraca z funkcjonującymi inkubatorami i parkami 

technologicznymi

m) opracowanie koncepcji parku technologicznego AGH

n) współpraca z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii

INNOAGH Sp. z o.o.

o) współpraca z CC Poland Plus Sp. z o.o.

p) poszukiwanie partnerów zewnętrznych krajowych i zagranicznych

dla współpracy w zakresie realizowanych zadań

§11



1. CTT AGH działa w oparciu o plan rzeczowo – finansowy, będący częścią

planu rzeczowo finansowego AGH.
2. Środki finansowe na działalność CTT pochodzą z następujących źródeł:

a) budżetu Uczelni

b) funduszy strukturalnych w tym na realizację projektów związanych
z transferem wiedzy i technologii oraz dotacji z budżetu państwa lub

budżetów jednostek samorządu terytorialnego
c) ze zleceń podmiotów współpracujących za odpłatne świadczenie usług

na rzecz podmiotów współpracujących (szkolenia, doradztwo, obsługa
transferu technologii, wdrożenia, organizacja konferencji itp.).

d) innych źródeł
3. CTT AGH korzysta z pomieszczeń i składników majątku przydzielonych

przez Rektora, na zasadach obowiązujących dla jednostek
organizacyjnych AGH.

§12

1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor, po ich zatwierdzeniu

przez Senat AGH.
2. Aktualny tekst Regulaminu będzie publikowany na stronie internetowej

CTT AGH.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają

zastosowanie przepisy prawa wewnętrznego AGH oraz obowiązujące
przepisy prawne.


