
                  Poznań, dnia 16 listopada 2016 roku  
  
DOP-0212-123/2016 
  

Zarządzenie nr 123/2016 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 16 listopada 2016 roku 
w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
  
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), §42 ust. 4 pkt 15 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oraz §15 ust. 1 w związku z ust. 2 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 
prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 242/2015 
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r., zarządza się,  
co następuje:   
  

§1  
1. W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2016 r. kadencji Przewodniczącego  

i pozostałych członków Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (zwaną dalej Radą) określonej w Zarządzeniu nr 64/2015 Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 
Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej, powołuje się Radę w następującym 
składzie: 
Przewodniczący Rady:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 
Członkowie Rady:    prof. dr hab. Jerzy Smardzewski 

dr hab. Paweł Cyplik 
dr inż. Włodzimierz Krzesiński 
mgr inż. Robert Fabiański 
mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski 
mgr Jacek Wawrzynowicz 
  

2. Radę w składzie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu powołuje się w celu realizacji 
zadań na zasadach określonych w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami 
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu na okres od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia do dnia 
30 kwietnia 2018 r.  

 
§2  

1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą. 

2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.   
  
  
 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

   


