
 

1 
 

UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UAM 

 

W ramach głównych obszarów działania: 

1. Zarządzanie własnością intelektualną na UAM: 

• procedowanie projektów w oparciu o zapisy regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz 

zasad komercjalizacji w UAM, a także stosownymi procedurami  

i zarządzeniami [we współpracy z Prorektorem ds. informatyzacji oraz 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Zespołem Radców 

Prawnych UAM];  

• popularyzacja zapisów regulaminu oraz procedur w nim zawartych poprzez 

dedykowane spotkania dla wydziałów oraz grup badawczych [we współpracy  

z Rzecznikiem Patentowym oraz Prorektorem ds. informatyzacji oraz 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Zespołem Radców 

Prawnych UAM]; 

• udział w pracach dotyczących tworzenia, wdrażania i aktualizacji procedur  

z regulaminu, tj. rejestr rezultatów, decyzje o komercjalizacji lub 

niekomercjalizacji rezultatów, ścieżki komercjalizacji, procedury ochrony 

rezultatów; 

• udział w pracach oraz obsługa Komisji Rektorskiej ds. własności intelektualnej 

w zakresie jej kompetencji wynikających z Regulaminu, m.in. wyrażanie opinii 

w sprawach dotyczących stwierdzenie czy rezultaty mogą stanowić przedmiot 

praw własności przemysłowej, wydawanie opinii w sprawie komercjalizacji lub 

niekomercjalizacji rezultatów; 

• tworzenie i konsultacje zapisów umów współpracy, projektów naukowo-

badawczych oraz umów cywilno-prawnych pod kątem regulacji praw 

własności intelektualnej; 

• ochrona praw wyłącznych – udział w procedurach związanych ze zgłaszaniem 

dóbr intelektualnych do ochrony, działania operacyjne w ramach procedur. 

2. Komercjalizacja i transfer wiedzy oraz relacje z otoczeniem społeczno-

gospodarczym: 

• negocjacje, obsługa organizacyjna i formalno-prawna procesu płatnego 

udostępniania podmiotom otoczenia praw własności intelektualnej (wyniki prac 

naukowo-badawczych, patenty, licencje, know-how) oraz zasobów 

infrastrukturalnych we współpracy z Rzecznikiem Patentowym UAM oraz 

stosownymi podmiotami UAM, w tym m.in.: 

− sprzedaż praw do uzyskania patentu na wynalazek z Wydziału Chemii; 

− umowa licencyjna typu EULA z Wydziału Fizyki; 

− umowa licencyjno-wydawnicza z Wydziału Nauk Społecznych; 

• udział w pracach Komisji Rektorskiej ds. współpracy z gospodarką; 

• przegląd (benchmarking) i prezentacja aktywności oraz efektów działania 

czołowych Centrów Transferu Technologii w Polsce; 
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• nadzór nad realizacją umów oraz monitoring rozliczeń finansowych  

w zakresie komercjalizacji; 

• doradztwo w zakresie komercjalizacji oraz ochrony praw wyłącznych wyników 

badań – 36 spotkań i konsultacji; 

• obsługa 11 zapytań zewnętrznych dot. poszukiwania partnera do współpracy, 

realizacji usług eksperckich i/lub analitycznych oraz zagadnień komercjalizacji; 

• obsługa umownych prac zleconych w ramach tzw. procedury JG  –   261  prac 

zleconych na kwotę blisko 4 977 500 zł. Zestawienie zbiorcze przedstawia 

Załącznik nr 1. 

3. Przedsiębiorczość akademicka: 

• w ramach inicjatyw środowiskowych lub projektów z jednostkami 

zewnętrznymi – udział w pracach Sieci Przedsiębiorczości i Zatrudnienia 

Urzędu Miasta Poznania oraz współpraca z Fundacją AIP; 

• udział w spotkania na wydziałach poświęconych przedsiębiorczości; 

• udział w najważniejszych wydarzeniach dotyczących szerokorozumianej 

przedsiębiorczości.  

4. Współpraca  

W ramach realizacji powyższych działań UCITT UAM współpracuje z jednostkami 

UAM, w szczególności z Rzecznikiem Patentowym, Zespołem Radców Prawnych, 

Działem Nauki i Programów Krajowych oraz Biurem Karier.  

Poza strukturami UAM, UCITT UAM współpracuje z polskimi i zagranicznymi 

instytucjami, w szczególności Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 

Fundacji UAM, CIRITT Politechniki Poznańskiej, Centrum Transferu Technologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Spółką Celową Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o., a także organizacjami zrzeszającymi 

jednostki podobnego typu, jak ProTon Europe, SOOIPP oraz Polska Izba 

Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. 

W ramach działań sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Akademickich Centrów 

Transferu Technologii (PACTT), której UCITT jest członkiem – skupiającej 50 

uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności 

intelektualnej – prowadzono środowiskowe prace konsultacyjne związane  

z projektami zapisów „dokumentów” w ramach reformy nauki oraz ustawy 2.0. 
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