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Regulamin 

Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu 

 
§1 

1. Centrum Transferu Technologii, zwane dalej CTT, jest ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną PWSZ w Elblągu, prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, 

usługową, szkoleniową, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, 

przedsiębiorczości i jakości. 

2.  Nadzór nad CTT sprawuje Rektor PWSZ w Elblągu. 

3. CTT wchodzi w skład Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym                 

i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu. 

4.  CTT współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w Uczelni. 

 

 

§2 

1. Do zadań CTT należy w szczególności: 

1) organizowanie i realizacja badań i usług technicznych, 

2) świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych i promocyjnych, 

3) świadczenie usług dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym, 

4) promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, 

konstrukcji, oprogramowania itp., w szczególności powstałych w PWSZ w Elblągu, i udział 

w ich wdrażaniu, 

5) stymulowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy uczelnią i podmiotami gospodarczymi 

poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, 

6) inicjowanie, pobudzanie oraz udział w opracowywaniu międzynarodowych programów 

badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli 

akademickich i inżynierów, dotyczących jakości, przedsiębiorczości i kultury pracy, 

7) współpraca z instytucjami rządowymi i prywatnymi, placówkami naukowymi, 

stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą w dziedzinach mających związek z 

kształceniem i upowszechnianiem działań projakościowych i proinnowacyjnych, 

8) inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań małych i średnich przedsiębiorstw z Uczelnią 

oraz z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, 

9) tworzenie mieszanych zespołów badawczych, projektowych i technologicznych (zwanych 

dalej Zespołami), składających się z pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 

Uczelni, specjalistów z przemysłu i gospodarki oraz studentów Uczelni, którzy mogliby 

odbywać praktyki naukowe, wykonywać prace dyplomowe w tematyce prac wykonywanych 

przez Zespół. 

2. CTT, w obszarze zagadnień transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości, organizuje 

i ułatwia współpracę działających w PWSZ w Elblągu programów priorytetowych, 

badawczych i naukowych. 

3. CTT realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) organizowanie zespołów badawczych dla realizacji tematów zlecanych przez podmioty 

spoza Uczelni oraz Rektora PWSZ w Elblągu i jednostki organizacyjne PWSZ w Elblągu, 

2) organizowanie prac badawczo-usługowych i eksperckich wykonywanych w laboratoriach 

specjalistycznych i przez członków Zespołów, 

3) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, targów, seminariów oraz szkoleń, 

obejmujących wszystkie cele i zadania CTT, 
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4) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, dotyczącej materiałów o 

charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, we współpracy z Wydawnictwami PWSZ w 

Elblągu, 

5) udział w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu dla potrzeb organizacji 

gospodarczych, naukowych oraz instytucji, danych dotyczących rozwoju idei jakości,  

transferu technologii i przedsiębiorczości. 

 

§3 

1. Pracami CTT kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora CTT powołuje Rektor PWSZ w Elblągu po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród 

kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą. 

3. Do zadań Dyrektora CTT należy: 

1)  przygotowywanie planów działania i planów finansowych CTT, 

2)  zarządzanie mieniem CTT, 

3) przygotowywanie propozycji umów na wykonanie prac badawczych i usługowych ze 

zleceniodawcami zewnętrznymi, 

4) przygotowywanie porozumień na wykonywanie prac badawczych i usługowych z  

jednostkami organizacyjnymi i Zespołami, 

5) zapewnienie, w ramach swoich uprawnień, warunków do realizacji zadań CTT, 

6) występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących CTT, 

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

Statutu PWSZ w Elblągu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni. 

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność CTT przed Rektorem i Radą Nadzorującą. 

5. Dyrektor przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności CTT. 

 

§4 

1. Organem doradczym, wspomagającym i opiniującym działania CTT jest Rada  

Nadzorująca CTT.  

2. Rada Nadzorująca CTT składa się z pracowników Uczelni powoływanych przez Rektora.  

3. Rada Nadzorująca wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jej 

pracami. 

4. Do zadań Rady Nadzorującej należy: 

1) określanie i nadzorowanie wykonania perspektywicznych kierunków działalności CTT, 

2) ocena wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków działalności CTT, 

3) opiniowanie przedkładanych Rektorowi przez Dyrektora CTT cyklicznych raportów i  

sprawozdań z działalności CTT, 

4) ocenianie działalności CTT w zakresie zleconym przez Rektora, 

5) pełnienie roli doradczej Rektora w zakresie działań CTT, 

6) opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora z działalności CTT i ocena wyników 

finansowych CTT. 

 

§5 

1. CTT może uzyskać dofinansowanie ze środków własnych Uczelni (dotację Rektora) na 

działalność związaną z promocją wyników badań prowadzonych w Uczelni oraz na 

finansowanie tematów badawczych związanych z przygotowaniem do wykonania usług 

projektowo-badawczych na zlecenie zewnętrzne. 
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2. Przychody CTT pochodzą z: 

1) wynagrodzeń za świadczone usługi, 

2) udziału w dochodach z realizacji praw autorskich i praw własności przemysłowej, 

3) dotacji i darowizn, 

4) środków przyznawanych przez Rektora PWSZ w Elblągu. 

 

§6 

1. Mienie CTT stanowi wydzieloną część mienia PWSZ w Elblągu. 

2. CTT ma wydzielone koszty i przychody. 

3. CTT dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami 

organów Uczelni. 

4. Uzyskane przez CTT przychody, po rozliczeniu kosztów zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Uczelni, pozostają w jego dyspozycji. 


