
 

REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  
ZOWA-0161/ZR-10-67/13 

 
ZARZĄDZENIE NR 10 

 
z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Tworzy się Centrum Transferu Technologii (CTT), w celu sprzedaŜy lub 

nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych gospodarce. 

2. CTT jest jednostką organizacyjną SGH, działającą na podstawie regulaminu 

zatwierdzonego przez Senat SGH. 

3. Działalność merytoryczna CTT podlega nadzorowi prorektora ds. zarządzania,  

a działalność finansowa, w tym realizacja zawartych umów, kanclerzowi. 

 

§ 2 

CTT realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) badanie dobra intelektualnego pod kątem moŜliwości uzyskania i utrzymania 

ochrony prawnej;  

2) badanie potencjału komercjalizacyjnego dobra intelektualnego; 

3) sporządzenie raportu obejmującego wyniki badań dobra intelektualnego; 

4) znalezienie inwestora zainteresowanego wykorzystaniem dobra intelektualnego;  

5) ustalenie formy i warunków komercjalizacji, w szczególności poprzez negocjacje  

i zawarcie odpowiednich umów; 

6) współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami zewnętrznymi; 

7) wykonanie umów zawartych w wyniku komercjalizacji dobra intelektualnego; 



 

8) zawieranie umów o korzystanie z majątku SGH  wykorzystanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych;  

9) prowadzenie ewidencji komercjalizowanych dóbr intelektualnych. 

 

§ 3 

1. Wnioski o komercjalizację mogą kierować do CTT kierownicy jednostek 

organizacyjnych SGH. 

2. Wraz z wnioskiem o komercjalizację kierownik jednostki organizacyjnej składa 

dokumenty umoŜliwiające wskazanie sektorów rynku lub podmiotów 

zainteresowanych komercjalizacją. 

 

§ 4 

1. Działalnością CTT kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora, na 

wniosek prorektora ds. zarządzania. 

2. Dyrektor CTT odpowiada za swoją działalność przed prorektorem ds. zarządzania. 

3. Do zadań dyrektora CTT naleŜy w szczególności:  

1) organizowanie i koordynowanie pracy CTT; 

2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania, przedstawianych 

prorektorowi ds. zarządzania oraz podjęcie niezbędnych działań do ich wykonania;  

3) przygotowanie załoŜeń planu rzeczowo-finansowego CTT oraz podjęcie 

niezbędnych działań do jego wykonania przez CTT; 

4) zawieranie umów oraz dysponowanie środkami finansowymi, na podstawie  

i w zakresie ustalonym w pełnomocnictwach udzielonych przez Rektora; 

5) prowadzenie polityki kadrowej CTT. 

 

§ 5 

1. CTT działa w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, będący częścią planu rzeczowo- 

-finansowego SGH. 

2. CTT korzysta z pomieszczeń i składników majątku przydzielonych przez Rektora, na 

zasadach obowiązujących jednostki organizacyjne SGH. 

 

 



 

§ 6 

1. CTT opracuje Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  

i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji w SGH. 

2. Do czasu uchwalenia przez Senat SGH Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, 

wprowadza się Zasady zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  

i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, stanowiące załącznik do zarządzenia. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 

 

 

                REKTOR 

 

 

           prof. dr hab. Tomasz Szapiro 

 


