Zarządzenie nr 29/2022
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 8.04.2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 38/2021 z dnia 30.04.2021 r.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku zarządzam, co następuje:
§1
Zmienia się treść Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 30.04.2021 r., w taki sposób, że:
1) Biuro Transferu Technologii włącza się w strukturę Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych,
2) zmienia się treść § 22a nadając mu nowe brzmienie:
„§ 22a
1. Do zadań Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych należy w szczególności:
1) Badania kliniczne:
a) pozyskiwanie badań klinicznych od zewnętrznych zleceniodawców,
b) inicjowanie, planowanie, przygotowywanie i rejestrowanie badań klinicznych,
c) realizacja badań klinicznych na infrastrukturze własnej, partnerów lub
podwykonawców,
d) zarządzanie badaniami klinicznymi w tym:
− obsługa prawna,
− obsługa finansowo-księgowa,
− zapewnienie jakości,
− obsługa informatyczna,
− przechowywanie dokumentacji badania,
− zarządzanie materiałem biologicznym,
− zarządzanie produktem leczniczym,
− tworzenie dokumentacji badań klinicznych
e) pozyskiwanie, realizacja i zarządzanie projektami obejmującymi realizację badań
klinicznych,
f) działalność szkoleniowa z zakresu planowania i prowadzenia badań,
g) współpraca z uniwersyteckimi szpitalami klinicznymi w zakresie planowania
i prowadzenia badań klinicznych,
h) współpraca z POZ w zakresie planowania i prowadzenia badań klinicznych,
i) współpraca w ramach sieci POLCRIN i ECRIN,
j) promocja Ośrodka i badań klinicznych,
k) archiwizacja wyników badań.
2) zadania w zakresie transferu technologii:
a) weryfikowanie możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych oraz
zdolności patentowej innowacji pochodzących z Uczelni,

b) zapewnienie jak największej ochrony własności intelektualnej wypracowanej
przez pracowników Uczelni,
c) dostarczanie naukowcom Uczelni kompleksowej pomocy na etapie
komercjalizacji w postaci m.in. pomocy przy wycenie wartości rynkowej
otrzymanego wynalazku, doradztwa związanego z wyborem formy ochrony
prawnej wynalazku, pomocy w ocenie rozwiązania pod względem zdolności
patentowej, współdziałania w sporządzaniu opisu patentowego,
d) współpraca z urzędami patentowymi i kancelariami rzeczników patentowych
w procesie ochrony własności intelektualnej,
e) reprezentacja Uczelni w postępowaniach krajowych i zagranicznych,
f) prowadzenie procesu komercjalizacji bezpośredniej (sprzedaż, udzielenie licencji)
własności intelektualnej Uczelni,
g) upowszechnianie wśród wynalazców i potencjalnych inwestorów wiedzy
o możliwościach komercjalizacji i ochronie własności intelektualnej,
h) prowadzenie działalności szkoleniowej,
i) prowadzenie procesu badań oraz usług badawczych realizowanych przez
Uczelnię w ramach zleceń komercyjnych.
2. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych jest jednostką ogólnouczelnianą, nadzorowaną
przez Rektora.”
3) skreśla się § 53,
4) w załączniku nr 3 – Schemat organizacyjny administracji skreśla się Biuro Transferu
Technologii,
5) w załączniku nr 4 – Symbolika jednostek organizacyjnych administracji:
a) skreśla się „Biuro Transferu Technologii / Technology Transfer Office – ABTT”,
b) po dotychczasowej treści załącznika dopisuje się:
“Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, jako następca BTT, jest uprawniony do
używania symbolu ABTT w dokumentach dotyczących projektów rozpoczętych do
dnia 30.04.2022 r.
§2
Mając na uwadze powyższe zmiany wprowadza się tekst jednolity Regulaminu
Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiący załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2022 r.
2. Pracownicy Biura Transferu Technologii stają się pracownikami Ośrodka Wsparcia Badań
Klinicznych z dniem 1 maja 2022 r.
Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski

